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অস্রস-ব্যাখ্যা ও রজসমগ্জর 

স্পা কি 

ওবীহনেকু নও ম্বুখোন্পাখতাজ 
ও ক্ক্ুমাল ০ন্ন 
উজ জ্ুরলচ্তভ্হ ্শাজন 



০ আজ িত সপ চি ৩) খা সাজ স্পা শরসপপত ১ 

শুবত্বও র কলকাতা বন্থাবগ্ঠালক্ের প্রেসের সপাকিপ্টেণেপ্ী 
শ্রীশিবেন্্রনাথ কাঞ্চিলাল কর্তৃক ৪৮ হাজরা রোড, 

কলিকাতা হইতে প্রকাশিত । 
শি 

মূল্য-_দশ টাকা মাত্র 

মুত্রক : শ্রাীগোপালচন্দ্র রাক্স 
নাভান। প্রিন্টিং ওকনকৃস্ প্রাইভেট লিমিটেড 
৪৭ গপেশচজ্দ অর্ভিনিষউ। কলিকাভা-১৩ 



যুখবন্ধ 
বর্ধমান জেলায় শ্রীথণ্ড গ্রাম, বাংলার অন্যতম সংস্কৃতিকেন্দ্র। মহাপ্রভুর 

অন্তরঙ্গ পার্ধদ শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের জন্মভূমি এই শ্খণ্ড। নরহরির 
ভ্রাতার নাম শ্রীমূকুন্দ, শ্রীমুকুন্দের পুত্রের নাম শ্রীরধুনন্দন ? বৈষব আচাধ্যগণ 
রঘুনন্দনকে মহাপ্রভূর মানষপুত্র বলিয়। সম্মান করিতেন। শ্রীথগ্ডের সেই 
সম্মান এখনও অব্যাহত আছে--এই গ্রামে বহু ভক্ত, সাধক, কবি, পণ্ডিত 

জন্মগ্রহণ করিয়া বাংলাদেশকে গৌরবান্বিত করিয়। গিয়াছেন। কবি 
রামগোপালদাস এই গ্রামেরই অধিবাসী । তিনি গোপালদাস ভণিতায় 

বছ উৎকৃষ্ট পদ রচন| করিয়া গিয়াছেন। পদগুলি পড়িলে বুঝ! যায় গোপাল 

দস একজন উচ্চশ্রেণীর কবি ছিলেন? ইহার প্রধান গ্রস্থখানির নাম-- 
“শ্রীবাধারুঞ্জরমকল্পবল্লী”। 

পদ্দাবলী সাহিত্যের ইতিহাসে পদ সংকলনের প্রথম গ্রন্থ এই বসকল্পবললী । 
রলকল্পবল্লীর মধ্যে গ্রস্থরচনার শকাব্দার উল্লেখ আছে। 

আরম্ভ করিল গ্রন্থ প্রথম বৈশাখে । 

বাণ অঙ্গ শর ব্রহ্ম নরপতি শাকে ॥ 

বেদের বড়ঙ্গ ধরিয়া ১৫৬৫ শকাবা হয়। আমুর্ধেদের অষ্টাঙ্গের হিসাবে 

১৫৮৫ এবং ভক্তির নবাঙ্গ লইয়া! ১৫৯৫ শকাব্দ পাওয়া যায়। বীরভূমের 

রতন লাইভ্রেরীর পু'ঘিতে ১৫৯৫ শকাবা লিখিত ছিল। ন্বর্গগতত বন্ধুবর 
সতীশচন্দ্র রায় ১৫৬৫ এবং বন্ধুবর নলিনীকাস্ত ভষ্টশালী ১৫৯৫ শকাবা 

গ্রস্থরচনার কাল নির্ণয় করিয়াছিলেন । আমি ১৫৮৫ শকাব। গ্রহণ করিয়াছি । 

বর্ধমান জেলায় কেতুগ্রামে আরম্ভ করিয়া গোপালদাস খণ্ডে গ্রস্থরচন। সম্পূর্ণ 

করেন। গ্রন্থথাঁনি রচন। করিতে সাত মাঁস লময় লাগিয়াছিল। 

সপ্তমাস অবলম্বন কাত্তিকে সম্পূর্ণ । 

বুধযুক্ত কুহু তিথি দীপধাত্র! প্রত্যাসন্ন ॥ 
শ্রীবৃন্দাবন চন্দ্রের সেবা মধ্যাহ্ন আরতি । 
পুস্তক হৈলে কৈলাঙ দণ্ডবৎ নতি ॥ 

কেতুগ্রামে আরম্ত সম্পূর্ণ বৈদ্যখণ্ডে। 

বৈষ্ণব গোস্বামী দর্শন পাইল সেই দণ্ডে ৰ 



রে. 

কবি অনুক্রমণিকায় লিখিয়াছেন_- 
রাধাকৃ রসকল্পবল্পী গ্রন্থের করি নামে। 

প্রতি দলে রসের কোরক অন্থপামে ॥ 

প্রথম কোরকে কহিলাম মঙ্গলাচরণ। 

দ্বিতীয় কোরকে কহিলাম নায়ক বর্ণন॥ 

তৃতীয় কোরকে কহিলাম নায়িক। পরিবার । 
চতুর্থ কোরকে কহিলাম ভাবের বিচার ॥ 

পঞ্চম কোরকে কহিলাম নায়িক! বর্ণন। 

ষষ্ঠমে বিপ্রলস্তের দিগ্ দরশন ॥ 

সণ্চমে কহিলাম ভক্তি অন্থরাগ । 

অষ্টুমে কহিলাম নায়িক। বিভাগ । 

নবমে কহিল সম্ভোগ বিবরণ। 

দশমে কহিল তাঁহার বিশেষ বচন ॥ 

একাদশ কোরকে নান! লীলা কৈল। 

দ্বাদশ কোরকে গ্রস্থ সম্পূর্ণ হইল ॥ 

এক একটা কোরকের পথক নাম আছে। স্কমঙ্গল কোরক, সখীকদন্ব কোরক, 

দ্যুতি কদ্ব, মধুমাধবী, বিলাপ কদন্ব, প্রকাশ কমল, গরম কমল ইত্যাদি। 
/কিরূপে গ্রন্থ রচনার স্থত্রপাত হইয়াছিল কবি তাহা বলিয়াছেন। যাঁজী- 

গ্রামের শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য ঠাকুরের একজন প্রিয়পাত্র ছিলেন, নাম 

শ্রীরামচরণ চক্রবর্তী ঠাকুর, নিবাম ফরিদপুর গ্রামে। একজন সেবককে 

তিনি শ্রীরাধারুষমন্ত্র দানপূর্বক গোপালদাসের হাতে সেই সেবকের শিক্ষার 
ভার অর্পণ করেন। এই শিক্ষা উপলক্ষ্যেই গ্রন্থখানি রচিত হয়। সাঁতই 

কাণ্তিক বৃহস্পতিবার কৃষ্ণা দশমীতে গ্রন্থ লেখ সম্পূর্ণ হইয়াছিল। রচনা 
শেষ হয় তার পূর্বদিন বুধবারে। 

গোপালদাস শ্রীখণ্ডের শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের বংশজাত শ্রীরতিপতি ঠাকুরের 
নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আদেশে চক্রপাঁণি এবং মহানন্ব 
ছুই ভাই শ্রীথণ্ডে আসিয়া! বাস করিয়াছিলেন । চক্রপাঁণির পুত্রের নাম 
নিত্যানন্দ চৌধুরী । নিত্যানন্দ-পুতজর গ্জারাম, তাহার পুত্র শ্তামরায়। 
হ্যামবায়ের ছুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ মদনবায়, কনিষ্ঠ বামগোপালদাস। গোপালদাস 

মদনরায়ের বিষয় লিখিয়াছেন-_ 



গোবিন্দলীলামূত ভাষা কৈল পদ্দাবলী। 
নদ! বাঞ্ছেন ভি'ছে। বৈষ্ণব পদধূলি॥ 

ইহ! হইতে জান] যায়-_মদনরায় শ্রীকুষ্পাস কবিরাজ বিরচিত শ্রীগোবিন্দ- 
লীলাম্বতের অন্থবাদ করিয়াছিলেন । কিন্তু অভ্যাবধি এই গ্রন্থের কোন সন্ধান 
পাওয়। যায় নাই । যে অনুবাদ পাওয়া যায় তাহা যছুনন্দনদাস বিরচিত। 

গোপালদাস স্থকবি ছিলেন । চণ্তীদানের নামে প্রচলিত “থির বিজুরি 
বরণ গোরী পেখলু ঘাটের কুলে” পদটা গোপালদাসের রচিত। ইহার রচিত 
আরো কয়েকটা উৎকৃষ্ট পদ আছে। “কালিয় দমন জগতে তুয়। ঘোষই সহচরি 
শ্ুনই কানে” গোপালদাসের এই পদটা গোবিন্মদাসের নামে চলিতেছে । 

/গোপালদাদের গ্রন্থ হইতে শ্রাথণ্ডের তিনজন কবির নাম পাওয়া যায়। 

কবিরঞন দামোদর মহাকবি । 

ষশোরাজখান আদি সবে রাজসেবি ॥ 

দামোদর গোবিন্দ কবিরাজের মাতামহ, ইহার স্থবিখ্যাত গ্রন্থ স্ীতদামোদর। 
কবিরগ্রনও একজন বিখ্যাত কবি। যশোরাজখানের একটীমাত্র পদ পাওয়া 

গিয়াছে এবং এই পদে গোৌড়েশ্বর হুসেন শাহের নাম আছে। গোপালদাস 
রচিত শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের এবং শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের শাখানির্ণয় 
কবিতা পাওয়া গিয়াছে । গোপালদাসের পুত্রের নাম পীতান্বরদান। পীত্তান্থর 
রসমপ্তরী ও অই্টরসব্যাখা। নাম দিয়! ছুইখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ বচন। করিয়াছিলেন । 

রসকল্পবল্লীর মধ্যে নিয়লিখিত পদকর্তৃগণের পদ ব1 পদাঁংশ উদ্ধত আছে। 

১। উদয়াদিত্য (নৃপ) ১১। বড়ু চণ্ডাদাম 

২। কবিরাজ ঠাকুর (গোবিন্দদাস) ১২। বল্পভ চতুধু'রীন 
ক কবিশেখর ১৩। বি্যাঁপতি 

৪। কবিরঞ্ন ১৪। যদুনাখদাস 

৫€। গোপালদাস ১৫। রতিপতি ঠাকুর 
৬। গোবিন্দ আচার্য্য ১৬। বাঁধাবল্লত চক্রবত্তী 
৭। গোবিন্দ চক্রব্তী ১৭। লোচনানন্দ 
৮। জ্ঞানদাস ১৮। শিবানন্দ আচাধ্য 

৯। নরোত্তম ঠাকুর ১৯। শ্রীশ্রীনিবাম আঁচার্ধয 
১০। নৃমিংহ ভূপতি 



রসকল্পবল্লীতে উদ্ধত কতকগুলি পদের পূর্বে পদকর্তীর নামের উল্লেখ নাই। 

কয়েকটা পদ মহাজনস্য বলিয়া লিখিত আছে। এই সমস্ত পদের অংশবিশেষ 

অথবা! দুই একটী সম্পূর্ণপদ কোন কোন কবির ভণিতায় পাওয়া ষাইতেছে। 
গোপালদাম কয়েকজন শিক্ষাগুরুর নাম করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে 
ব্রজদেবীদাস ঠাকুর, শ্রীক্ষপ ঘটক, বামেশ্বর ভট্াচার্ধা, গিবিধর চক্রবর্তী, 

জয়রামদাস, গৌরগতিদাস, এবং পিতৃব্য রাধাকৃষ্জদাসের নাম উল্লেখযোগ্য । 
শ্রীরপ ঘটকের নাম প্রেমবিলাস, ভক্তিরত্বাকর এবং পদকল্পতরুতে পাইতেছি। 

ইহার কোন পদ পাওয়। যায় নাই। আমাদের বিশ্বাস, পদাবলী সাহিত্যের 
ইতিহাস আলোচনায় পদকরৃগণের পরিচয় নিদ্ধারণে এবং বিরচিত পদ ও 

তাহার রসপধ্যায় নির্বাচনে বসকল্পবন্পী অপরিহাধ্য সহায়ক গ্রস্থপ্ূপে বিবেচিত 

হইবে । গ্রন্থপ্রকাশের উদ্যোক্ত। কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের বামতনু লাহিড়ী 
অধ্যাপক ডক্টর শ্রীমান্ শশিভৃষণ দাশগুপ্চের নিকট আমব] কৃতজ্ঞ। তিনি 

চেষ্টা না করিলে এই মূল্যবান গ্রন্থখানি প্রকাঁশিত হইত না। সম্পাদনার 
ক্রটী-বিচ্যুতি পরিহারপূর্ব্বক সাঁধারণে গ্রস্থথানি সমাদরে গ্রহণ করিলে আমরা 
কৃতার্থহইব। ইতি 

১৩৫৩। ' আষাঢ় 

৬রখযাতর শ্রীহরেক্ণ মুখোপাধ্যায় 



ভূমিক! 
বামগোপালদাস বাঙ্গলায় বৈষ্ণব বূসশান্ত্র প্রচার বিষয়ে পথিকৃৎ, কারণ 

পরবস্তী যুগে বহু বৈষ্ণব তাঁর আদর্শ অনুসরণ কবিয়! নিবন্ধ রচনা! করেন। 
রামগোপাল খীট্টীয় সপ্তদশ শতকে আবি হন। সংস্কৃত ও বাঙ্গল। ভাষায় 
তার যুগপৎ অব্যাহত- অধিকার থাকায় তিনি সহজেই সংস্কৃত মুল 

অনুলরণ করিয়া একাধিক বাঙ্ছল নিবন্ধ রচন। করেন। রচনাগুলির মধ্যে 
“রাধারুঞ্ণরসকল্পবন্পীসই নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ | এঁর অন্তান্য রচন! হইতেছে “পাট- 

নির্ণয়”, “শাখাবর্ণন” ও চৈততন্ততব্সার”। 

শ্রীরূপ গোস্বামী “ভক্তিরসামৃতসিন্কু” ও “উজ্জ্লনীলমণি” নামক দুইখাঁনি 
বৈষ্ণব রসশাস্ত্ব রচন। করেন, বৈষ্বদিগের পক্ষে ইহ! বেদন্বরূপ। শ্রাজীব 

গোস্বামী *্যট্সন্দর্ভ” রচন। করেন, এই সব সন্দর্ভের নাম পগ্রীতিসন্দর্ভ, 

“পরমাত্ম-সন্দর্ত” ইত্যাদি । সে যুগে সংস্কৃতচচ্চ। বিশেষভাবে চলিতেছিল, তাই 

শিক্ষিতম্হলে গোস্বামিগণের বেষ্ণবীয় তত্ব ও রস সম্বন্ধে সংস্কৃত ভাষায় 

লিখিত গ্রন্থ গুলির প্রচার ও প্রসার হইয়াছিল। 
পরবস্তী কালে যে সব বৈষ্ব সংস্কৃত ভাল বুবিতেন না বা জানিতেন 

না, তাহার] এ সকল গ্রন্থের অধ্যয়নস্থখে বঞ্চিত হইতেন। এই মকল 

বৈষ্বের অনুরোধে বামগোপালদান ভাষায় রদশাস্ত্রের ব্যাখ্যানের ভার 

গ্রহণ করেন। “রসকল্পবল্লী”র স্ুচনায় গ্রস্থরচনার উদ্দেশ্ত এইরূপ ব্যক্ত 

রহিয়াছে 

ছুই চারি বৈষ্ণব মোরে কৈল উপরোধ । 

ংস্কত বুঝিতে মোর নাহি কিছু বোধ ॥ 
ভাষ! করিয়! রস বুঝাহ আমারে। 

অতএব সংক্ষেপে কহি ন৷ হয় বিস্তারে ॥ 

ভাষায় রগশান্ত্রের সংক্ষেপ ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে রামগোপালদাস 

“্রাধাকষ্খরসকল্পবল্লী” বচন! সুরু করেন। এর প্রধান আলম্বন হইতেছে 

“ভক্তি-রসাম্বতসিঙ্কু” ও “উজ্জ্লনীলমণি” । ইহার সহায়ক গ্রন্থ বিস্তর 
আছে, যথা--“শ্রীত্রীকষ্ণকণীমৃতম্৮ *শ্রগীতগোবিন্াম্”, “বিদগ্ধমাঁধবম্” 

“ললিতমাধবম্”, “গোবিন্দলীলামূত”, প্গীতাবলী”, “হংসদূতম্” “সঙীত 
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দাঁমোদরঃ”,১ “বৃহৎ্-বামনপুবাঁণ”, “পদ্পুরাঁণ” ইত্যাদি । গ্রস্থকারের ভাষায় 

“মহাজনের গীত গ্রন্থ পছ্ ছুই চারি” হইতেছে উপরি উদ্ধৃত গ্রন্থগুলি। এগুলি 

ব্যতীত *ভ্রীচৈতন্য-চরিতাম্বত” মাধবাচার্যের *্শ্রীরুষ্মঙ্গল”, দৈবকীনন্দন 

সিংহের “গোপাল-বিজয়”, মহাজনগণের মধ্যে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, ও 

জ্ঞানদাসের পদাবলী প্রভৃতি তাহার উপজীব্য ছিল। ূ 
/ মোট বারটা কোরকে গ্রন্থকর্তী ভক্তি ও উজ্জ্র্গরস, ভাব, বিভাঁব ও 

অচ্গভাব প্রভৃতি বিষয়গুলি স্ুম্পষ্ট করিবার উদ্দেশ্টে দৃষ্টান্তের সাহায্যে 
বিবৃত করিয়াছেন। নায়ক-নায়িকার শ্রেণীবিভাগ, মিলন ও বিরহের নান! 

অবস্থা! যে বিশিষ্ট কৌশলে তিনি বিবৃত করিয়াছেন তাহা তীহার মত বৈষ্ণব 
পণ্ডিতের রসালগধ্যান ও মনস্বিতারই উপযুক্ত । 

শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীজীবের বিশেষ কীর্তি এই যে, প্রাচীনরসপ্রস্থান- 

শ্োত ভরতমুনি হইতে ভোজদেব সিংগভূপাল পর্যন্ত যে ভাবে যে পথে 
প্রবাহিত করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখিয়৷ নব্যরসপ্রস্থানের 

নৃতন ধার! প্রবর্তন । ইহাঁর ফলে লৌকিক ও অলৌকিক রস-বিভেদের স্থষ্ট 
হইল। নায়িকার বৈচিত্র্যের বিষয় লইয়। প্রচুর চচ্চ। হইল, চতুঃষি নায়িকা 
হইতে অইনায়িকার উপর যুখেশ্বরীর বিষয় বিশেষরূপে আলোচিত হইল। 

১। সঙ্গীতদ।মোদর £_-শুভস্কর বিরচিত সঙ্গীত, নাটক ও অলঙ্কারবিষয়ক গ্রন্থ । কবির পিতার 

নাম ্রীধর ( কবিচক্রবর্তী ), মাতার নাম হুভদ্রা!। অনিরুদ্ধ াহ।র পিতাঁমহের নাম, প্রপিতামহের 

নাম নারায়ণ । কবির চারিটি পুত্র--€১) দৈবকীনন্দন, (১) রাজশেখর, €৩) হষেশ ও (৪) দামোদর | 

নরহরি ঠাকুরের “ভক্তিরত্রাকরে” € সপ্তদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব গ্রন্থ ), রামগোপালদাসের রসকল্পবলী 

ও পীতাম্বরদাসের রসমর্ীরী গ্রন্থে যে সকল সংস্কৃত শ্লোক প্রামাণিক রূপে গৃহীত হইয়াছে, 
তাহার বেশীভাগই সঙ্গীতদামোদর হইতে উদ্ধৃত । 

এই গ্রস্থটী প্রাচীন সঙ্গীত ও নাটক সম্বস্থীয় গ্রন্থ হইতে শ্লোকবিশেষের সঙ্কলন। গ্রস্থকারের 

নিজন্ব রচন! খুবই কম। “সঙ্গীতকল্পবলী, সঙ্গীতশেখর, নাট্যালোচন, সঙ্গীতকলাবৃক্ষ, দশরূপক 

নাটযদর্পণ, সঙ্গীতচূড়ামণি, রত্ুকোষ, সঙ্গীতরত্বাকর নাট্যশান্ত্র” হইতে উদ্ধৃত প্লোকে উল্লিখিত গ্রন্থ 
পূর্ণ। ইহা! ৰাতীত “কাব্যপ্রকাশ, সঙ্গীতদর্পণ, সরম্বতীক্ঠাতরণ, অলঙ্কারশেখর, শৃঙ্গারতিলক, 

রসা্ণবন্গধাকর” প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে গ্লোকবিশেষের উল্লেখও লক্ষণীয়। বৈষ্বদিগের বেদন্বরূপ 

উজ্ছবলনীলমণি গ্রন্থ হইতে কোনও ল্লোকের উদ্ধৃতি না থাকায় এইরূপ অনুমান হয় যে, “সঙ্গীতদামোদর” 

র্থটী উদ্দ্বলনীলমণি গ্রন্থের পূর্ববর্তী এবং লেখক পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বার্দে আবিভূতি হইয়া 
থাকিবেন। স্ুপ্রসিদ্ধ গোবিন' কবিরাজের মাতামহের নামও দামোদর প্রসিদ্ধি আছে তিনিও 

“স্গঈগীতদামোদর” নামে একখানি গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। 
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যুখেশ্বরীর দশদশ1 লইয়া! বিশেষ ব্যাখ্যা সংযোগ কর! হইল। দূতী বা সখীর 
কার্য লইয়া বিশেষ সমালোচন। হইল। ভক্তিরন--যাহীকে প্রাচীন 
আলঙ্কারিকগণ একটা ভাব মাত্র বলিয়৷ দূরে রাখিয়াছিলেন, তাহাকে 
ইহারা নিজন্ব যুক্তির বলে নান| দিক হুইতে বিবেচন1 করিয়া! রসমর্ধ্যাদ। 
দিয়া গেলেন। তাহার] দেখাইলেন ভক্তি একটা স্থায়িভাব হইয়া পাত্রবিশেষে 

ব৷ ক্ষেত্রবিশেষে রসব্ূপত! লাভ করে। এই রস অলৌকিক পর্যযায়বাচী। 
ভক্তিরসের পরিপাঁকে প্রেম ব। উজ্জ্লরসের অভ্যাদয় হয়। তাহারা প্রাচীন- 

প্রস্থানের নবম রস শাস্তরসের সহিত তক্তিরসের সাদৃশ্ট প্রমাণিত করিয়া 
প্রাচীনরসপ্রস্থানের পহিত নব্যরসপ্রস্থানকে সংযুক্ত করিয়া দ্রিলেন। ইহাই 

শ্রীমহাপ্রভূর আদর্শ অন্থপ্রেরিত গোম্বামীত্রয়ের অপূর্ব কীততি। 
রামগোপালদাসের বসকল্পবল্লীতে এরই সকল আলোচনা স্থান পায় 

নাই। তাহার গ্রন্থ অপেক্ষারত সংক্ষিপ্ত । স্থৃতরাং রামগোপালদাস তাহাদের 

প্রচারিত তন্বের সার-নিফর্ষ লইয়। বিভিন্ন দৃষ্টান্তের পাহায্যে তাহ! বাংলায় 
ব্যাখ্যাত করিয়াছেন মাত্র। 

“রাধারুফ্ণরূসকল্পবল্লী* আন্তপৃব্বিক পধ্যবেক্ষণের ফলে দেখা যাঁয় যে, ইহ 

সম্পূর্ণরূপে গোম্বামিগণের প্রবতিত উজ্জল ও ভক্তিরসের বিচারধারার 
অনুসরণ মাত্র নহে, বরং কিছুট! প্রাচীন গোস্বামিগণের প্রদ্দখিত (দ্রঃ 

গীতগোবিন্দ )১ শুঙ্গার রসের বিচাঁরব্যাখা।। ফলে ইহার মধ্যে প্রাচীন ও 

অর্ববাচীন শাস্ত্রের সমন্বয় এবং প্রাচীন ও নবীন মতবাদের বিনিময় ঘটিয়াছে ) 
প্রয়োজনবিশেষে তিনি ভরতমুনির ব্যাখ্যারও উল্লেখ করিয়াছেন। কোন 
কোন স্থলে সাহিত্যদর্পণের অংশবিশেষের, “কাব্যপ্রকাশ”-এর এবং ভাঙ্কদত্তের 
“বুসমগ্তরী”্র সাহাধ্যও লইয়াছেন। বিশেষভাবে কোনও বেষ্কবীয় নৃতন 

তত্বের ব্যাখ্যা! দিতে গিয়া! তিনি যথেষ্ট বুদ্ধিপূর্ণ পরিশ্রম করিয়াছেন। 
সঙ্গীতদায়োদরের, গোম্বামী কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দের প্রভাব তাহার 

রসবিশ্লেষণের উপর ক্রিয়াশীল দেখা যায়। ইহার অষ্টম কোরকে “নায়িকা 

ভেদ” বর্ণন করিতে গিয়! তিনি উজ্জবলনীলমণির সাহাষ্য না লইয়া অপর1পর 

বৈষ্ণব কাব্য ও রসশাস্মের সহায়তা লইয়াই বিষয়কে পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা 

করিয়াছেন । মনে হয়, ইহার ফলে তাহার ব্যাখ্যানপদ্ধতি অপেক্ষাকৃত 

আস 

১ রসকল্পবল্লী-পৃঃ ১৫২ ভরষ্টব্য 
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সরল হইয়াছে, অর্থাৎ পাত্ত্যপূর্ণ বলিয়া শাখা-প্রশাখা-সমস্থিত হয় নাই। 

রাঁমগোপালদাস “যুথেশ্বরী” লইয়া কোন প্রসঙ্গের অবতারণা করেন 
নাই বটে, কিন্তু অষ্টনায়িকা লইয়া যথেষ্ট পরিশ্রম-সহকারে বুঝাইতে চেষ্টা 

করিয়াছেন। আবার “সখী” বা! “দূতী” বলিতে তিনি ছুইটা পৃথক বিষয়ের 
অবতারণ! না করিয়! একত্রই তাহাদিগকে অবতারিত করিয়াছেন। তুলনা 
করিলে দেখা যায় রামগোপালদাসের রচনার শেষদিকে ত্রততা ও সংক্ষেপীকরণ 

আলিয়া গিয়াছে। উদাহরণ--নবম কোরকে তিনি “উদ্দীপন-বিভাঁব* 

বলিতে কেবলমাত্র বিরহ বর্ণন করিয়াই দশম কোরকে ত্বরিতপদে “সম্তোগ' 

পথ্যায়ে প্রবেশ করিয়াছেন। একাদশ ও দ্বাদশ কোরকে “বিলাসকান্ব” ও 

“প্রকাশকদন্ব” প্রকরণে সেই একই বিষয়ের বর্গীকরণ বা! শ্রেণীবিভাগ ও 
বিস্তার প্রদর্শন করিয়াছেন । 

এইরূপে রামগোপালদাসের “বাধাকৃষ্খরমকল্পবল্লী” ব। “রসকল্পবল্পী” 

শ্ররূপগোস্বামী-কৃত শাস্ত্রের (“উজ্জ্লনীলমণি” ও “ভক্কিরসামৃত সিন্ধু” ) যথাযথ 

অনবাদ ব। পূর্ণ অন্গমরণ ন। হুইয় তাহার উদ্দেশ্রোর অনুসরণ মাত্র হইয়াছে । 
' ভাষা করিয়া রসকে বুঝাইতে গিয়া রাষগোপালদাম 

ভক্তি হইতে উজ্জ্লরসের আবির্ভাব কিরূপে সম্ভব তাহ! 

কোথায়ও ব্যাথা। করেন নাই। মনে হয় এ রা 

ভাষায় রচিভ 

অলঙ্কারশান্ত্ 

প্ররূপগোস্বামীর মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে তিনি বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছেন। 
রামগোপালের পূর্বে “রূসকল্পবল্লী”র ন্যায় ভাষায় রচিত সম্পূর্ণাঙ্গ অলঙ্কার- 

গ্রন্থ ছুর্লভ। শ্রীকৃষ্াস কবিরাঁজ মহাশয়ের “শ্ীচৈতন্তচরিতামৃত” শ্ীচৈতন্তদেবের 

জীবনীকাহিনী সম্বলিত হইলেও শ্রীব্ূপ গোম্বামীর “উজ্জ্লনীলমণি* গ্রন্থের 

অস্ততৃক্ত স্ুত্রবিশেষের অনুবাদ গ্রন্থটীতে স্থলবিশেষে লক্ষ্য করা যায়। 

বিভাব, অন্ুভাব, সঞ্চারী ভাব, বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ রায় রামানন্দ ও স্বরূপ 

দামোদরের সহিত শ্রীচৈতন্তদেবের কথোপকথনে যাহ! ব্যক্ত হইয়াছে তাহা 

প্রায় “উজ্জ্বলে”র শ্লোকবিশেষের সারমশ্ম | 

বৈষ্ণব সাধক ও কবিদের জন্মভূমি শ্রীথণ্ডে গোবিন্দ্দীস কবিরাঁজের পৌত্র 
ঘনস্টা্ ( ঘনশ্বামের পিতার নাম দিব্যসিংহ ) এই উজ্জলনীলমণিকে আদর্শ 

পূর্বক সংস্কৃত ভাষায় গ্রথিত করিয়া একটা বৈষ্ণব পদাবলী সংকলিত করেন। 

গ্রন্থের নাম “গোবিন্দরতিমগ্তরী”। এই পদসংগ্রহের অন্তরালে অলঙ্কারের 

বিভিন্ন পর্যায় বা শ্রেণীবিভাগ লক্ষ্য করা যায়। গোবিন্দরতিমঞ্জবীতে 
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পাঁচটা ভ্তবক আছে,_“গোবিন্দরত্যঙ্কর, নামক প্রথম স্তবকে শ্্রীগ্ুর 
গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দাদি বন্দন। ও ম্ববংশপরিচয় | «গোবিন্দরতিপল্পব” নামক 
দ্বিতীয় স্তবকে শ্রীরাধার পূর্ববরাগ, শ্রীরুক্ষের পূর্ববরাগ, স্বয়্ংদৌত্য, অভিসার, 
সংক্ষি্টনন্তোগ ; “গোবিন্দরতিকোরক” নামক তৃতীয় স্তবকে সংকীর্ণ সম্ভোগ, 
খগ্ডিতা, কলহাস্তরিত| » “গোবিন্দরতি-প্রন্থন' নামক চতুর্থ স্তবকে সম্পন্ন 
সম্ভোগ, প্রেমবৈচিত্ত, বাসকসজ্জা, উৎকন্তিত। ও বিপ্রলন্ধ। এবং «“গোঁবিন্দ- 
বত্যামোদ' নামক পঞ্চম ত্তবকে সমুদ্ধিমান্ সম্ভোগ, বিরহ, গোগীদের বারমাস্তা, 
বিরহাঁবসানে পুনগ্সিলন ইত্যাদি বণিত আছে।; 

রামগোপালদাসের অনুযায়িগণের মধ্যে শ্রীব্পগোশ্বামীর ভক্ভিরসামৃত- 

সিন্ধুর যথাযথ অনুসরণ দেখ! যায়। রস্ময়দাসের “কৃষ্ণভক্তিবলী” ও 

নয়নানন্দ ঠাকুরের “কৃষ্চভক্কিরসকদস্ব” নামে ষে অলঙ্কার গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে 

সেগুলি প্ররুতপক্ষে “ভক্তিরসাম্বতসিন্ধু”কে অবলম্বন করিয়াই রচিত। বিশ্বনাথ 

চক্রবর্তী মহাশয় শ্রীরূপের “উজ্জলনীলমণি” ও “ভক্তিরমামৃত সিন্ধৃ” গ্রন্থ ছুটার 
এক সংক্ষিপ্সার চারিটী নিবন্ধে প্রকাশিত করেন ; -উক্ত নিবন্ধগুলির নাম-_ 
“তক্কিরসাম্ৃতসিন্ধুবিন্দু”, “উজ্জ্লনীলমণিকিরণম্”, “বাগবতু চন্দ্রিকা” ও 
“মাধুর্যযকাদদ্িনী”। কষ্কদ্রা নামে এক ব্যক্তি উক্ত গ্রস্থগুলির এক সারমর্ 
ভাষায় প্রকাশিত করিয়াছিলেন । 

“উজ্জ্লনীলমণি”কে অবলম্বন করিয়া যে সকল নিবন্ধের রচনা! ভাষায় 

প্রকাশিত হয় তাহার মধ্যে “উজ্জ্লচন্দ্রিক।” ব! “উজ্জলরসবিবরণ” অন্যতম । 

“চাণক” নিরাসী শচীনন্দন বিষ্ভানিধি এই গ্রন্থের রচয়িতা । উজ্জলনীলমণির 

আদর্শ দুইটী টাকা--এক “লোচনরোচনী”- শ্রীজীবগোন্বামী প্রণীত, আর 
“আনন্দচক্জ্রিকা” নামী বিশ্বনাথ চক্রবর্তী গ্রণীত। শচীনন্দন বিদ্যানিধি মহাশয় 

পূর্বোক্ত দুইটা টাকার সমন্বয্ন সাধন পূর্বক আপন গ্রস্থ ভাষায় গ্রকাশ করেন । 

ৰ এই গ্রন্থের প্রধান বিশেষত্ব এই ষে, মূল শ্লোকগুলির পয়ার ছন্দে ও স্ত্রগুলির 
পরিপোঁধক শ্লোকগুলির ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দে অন্থবাদদ আছে। 

নন্দকিশোরের “বসকলিক1” নামক অলঙ্কারগ্রন্থথানি “উজ্জলনীলমি”র 

আদর্শে রচিত। যূল ও প্রমাণ ক্লোক “উজ্জ্বল” হইতে সংগৃহীত । গোবিন্বদীস, 

কবিরঞ্জন, জ্ঞানদাসের পদগুলি প্রামাণিকরূপে গ্রন্থের অস্তভূক্ত। নিবদ্ধকাঁর 

১ পশ্রগঁ়ীয বৈফণবসাহিত্য-_পৃঃ ৩৮ 
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একজন বিশিষ্ট ব্রজবুলী-পদ-রচগ্সরিত ছিলেন, গ্রস্থমধ্যে তাহার পদের উৎকৃষ্টতার 

প্রমাণ মিলে । 

নারায়ণদাস “উজ্জ্বলে”র সংক্ষিথসার এিজ্জলরসবিবরণ নামে একটা 

নিবন্ধ প্রণয়ন করেন। জগন্াথদীস “উজ্জলে'র আদর্শে যে নিবন্ধ রচন! 

করেন, তাহার নাম এউজ্জলরস? | 

বামগোপালদাঁসের আদর্শ অনুসরণ করিয়। পূর্ববেক্ত ব্যক্তিগণ ষে রসনিবন্ধ 

রচনা করিয়াছিলেন, সেগুলি নিঃসন্দেহে অল্পশিক্ষিত ও নবীন বৈষ্ণবগণের 

রমোপপত্তির পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক হইয়াছিল । 

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতচন্দ্র মৈথিল কবি ভাহুদত্তের “রলমপ্জরী”্র 

যে আক্ষরিক অন্বাদগ্রন্থ প্রণয়ন করেন-__-তাহা৷ আমাদের আলোচনার সম্পূর্ণ 

বাহিরে। 

বৈষ্ণব সহজিয়াগণের মধ্যে শৃঙ্গার রসের আলোচন! শাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণ 

হইতে বিভিন্ন পধ্যায়ের হইলেও ইহাদের রম আলোচনার পূর্ণ বাংল বিবরণ 

কিছু আছে। কিন্তু উহাঁও আমাদের আলোচনার বহিভূতি। 

রসকল্পবল্লী গ্রস্থটীতে বামগোপালদাঁস মহাশয় তাহার আত্মপরিচয় দিতে 

গিয়া আপনার পিতৃকুল, মাঁতৃকুল, গুরুকুল, শিক্ষাগুরুর পরিচয় ও গ্রস্থরচনার 

আরম্ভ, সমাপ্তি ও উপলক্ষ্য সম্বন্ধে যে বিস্তারিত বিবরণ দিয়া 

গিয়াছেন, তাহ। বাঙগল। বৈষ্ব-সাহিত্যসেবীদিগের পক্ষে 

কম মূল্যবান নছে।১ গোপালদাস আপন পূর্ববপুরুষদ্দিগের পরিচয় সম্থন্ধে বলেন 
যে, শ্রীথণ্ডে রাঘবসেন নামক এক ব্যক্তিই সর্বপ্রথম বৈদ্চপমাজের ত্য 

গরন্থকারের পরিচয় 

১ পুল ১ তাহার তনয় চৌধুরী গঙ্গারাম। 
চক্রপাণি মহাননা ছুই মহাশয় । তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হন গ্ঠামরায় নাম ॥ 

নীলাচলে ছুই ভাই প্রভুকে মিলয় ॥ তাহার পুত্র হয়েন মদন রায়। পৃঃ ১৬৭ 
* * মাতৃতুল 4 

রঘুনন্মনের সেবক বলি প্রীত করিল! । বালে পিছৃষিযোগ না হইল জধারন 

* “এ মাতা চন্্রীবলীদানী করিল পালন ॥' 

তাহার আজ্ঞা পাঁঞ! ঢুই খণ্ডকে আইল! । মাভামহ গৌরাঙ্গদাস নহাবংশ হয়। 
সরকার ঠাকুর অতি গীরিতি করিল! । প্রমাতামহ মধুনুদন বৈফব আশ্রয় ॥ 

& র্ কৃষ্ণ সাকীর্ডনে তেহে। করেন বাজন। 

চত্রপাঁণি চৌধুরীর পুত্র নাম নিত্যানন্দ। যাতে নৃত্য করেন প্রভু শ্রীরযুনন্দন। 
খণ্ডের সম্প্রদ! বলি নীলাচলে কহেন ॥ পৃঃ ১৭। 
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করেন। এই বৈদ্যসমাজ অনেক স্থপপণ্তিত, কবি ও বৈষ্ণব সাধকের 

জন্মগ্রহণে ধন্য হইয়াছিল । এই সমীজেই ষশরাজখান, দামোদর ও কবিবগ্ুনের 

জন্ম হইয়াছিল, ইহারা স্বনামধন্য, স্ুপপ্ডিত ও কবি। ইহার। তদানীস্তন 

রাজার  কর্মচারীও ছিলেন। এই সমাজেরই ছুই ব্যক্তি, চক্রপাঁণি ও 

মহানন্দ (ছুই ভাই ), নীলাচলে গিয়া শ্রীমহা প্রভুর কৃপালাভ করিয়াছিলেন, 
তাহার প্রধান কারণ ছিল তাহার] বঘুনন্দনের শিষ্া। চক্রপাণি চৌধুক্ধীর 
পুজ্রের নাম নিত্যানন্দ, তাহার পুত্র গঙ্গারাঁম, গঞঙ্জারামের পুত্র শ্বামরায়, 

শ্যামরায়ের পুত্রের নাম বামগোপাল। রাঁমগোপালের জ্যেষ্ঠ ভাতার নাম মদন 

রায় ও পুত্রের নাম পীতান্বরধাস-_“রসমঞ্জী” নিবন্ধের প্রণেতা] । 

অতএব বংশ-তাঁলিকা এইরূপ,___ 
চক্রপাণি 

নিত্যানন্দ 

গঙারাম 

| ৃ 
মদনরায় রামগোপা 

গীতাদ্বর 

₹ অল্পবয়সে পিতৃবিয়োগের পর তাহার মাতা চন্দ্রাবলী রামগোপালের 

লালনপাঁলনের ভার গ্রহণ করেন। বোধ হয় পিতৃবিয়োগের পরেই তিনি 

তাহার মাতুলালয়ে চলিয়া আসেন এবং বামগোপালদান মাতামহের 
তত্বাবধানে ছিলেন। রামগোপালের প্রমাতামহের নাম মধুস্ছদন। মধুন্থদন 

সকীর্তনে খোল বাজাইতেন আর এই সব অনুষ্ঠানে রঘুনন্দন ঠাকুর নৃত্য 

করি্তেন। 

রামগোপাল তাহার নিবন্ধের ভিতর বছ স্থলেই গুরুকুলের বংশ- 

পরিচয় দিয়াছেন।১ রতিপতি ঠাকুর রাম গোপালের দীক্ষা গুরু। 

১। জয় জয় মুকুন্দদাস, শ্রীনরহরি | জয় গ্রারায় ঠাকুর মদমমোহন নাম । 
জয় শ্রীরঘুননান কন্দর্পমাধুরী ॥ তার বংশে মোর ইস্ট ঠাকুর প্রীরতিকাস্ত ॥ 
জয় প্রভু কৃপাময় ঠাকুর কানাঞ্রি। 
ত্রিভুবনে যর বংশে তুলন। দিতে নাঞ্ি ॥ পৃঃ ১৭ 



১ 

রামগোপালের পুত্র পীতাম্বরদান রতিপতি ঠাকুরের পুজ শচীনন্দমের 
শিষ্ত ছিলেন। গোপাঁলদাসের নিবন্ধের ভিতর দীক্ষাণ্ডক্ূর বংশের পরিচয় 

এইবূপ আছে যে, তাহার গুরু রতিপতি ঠাকুরের পিতৃদেব মনমোহন 

ঠাকুর । মদনমোহনের পিতার নাম কানাই ঠাকুর, কানাই ঠাকুরের পিতার নাম 

রঘুনন্দন ঠাকুর ও পিতামহের নাম মুকুন্দ। নরহরি ঠাকুর মুকুদ্দের ভ্রাত|। 

গোপালদাস তাহার গুরু রতিপতি ঠাকুরের তিনটি পুত্রের নাম করিয়াছেন-- 

শচীনন্দন, প্রাণবল্লত ও যাদবেন্্র ঠাকুর $ ঘনশ্তাম রতিপতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা । 
রামগোপালদাস তাহার রচনামধ্যে বিনয়ের সহিত আপনার শিক্ষা ও 

দীক্ষাগ্ডরুর পরিচয় দিয়াছেন--এই প্রসঙ্গক্রমে লেখকের বৈষ্ণব এভিহ্া 
ও বৈষ্ণব প্রভাব সহজেই অনুমেয় । লেখকের মাতৃ ও পিতৃকুলের প্রায় 

সকলেই বৈষ্ণব ছিলেন। লেখক যে একজন বৈষ্ণব, ভক্ত ও বিশিষ্ট বৈষ্ণব 
গ্রস্থরাজির সহিত পরিচিত ছিলেন, তাহা তাহার আকর গ্রন্থাবলীর 

উল্লেখে উপলব্ধি করা যাঁয়। যদ্দিও তিনি “অন্নকালে পিতৃবিয়োগ ন1 হইল 

অধ্যয়ন” বলিয়াছেন তথাপি অন্তত পাঁচজনকে শিক্ষাগ্তরু বলিয়! হ্বীকৃতি 

দিয়াছেন। এই পীাচজন- শ্রীরূপ ঘটক ঠাকুর, শ্রীরাধারৃষণ দাস ( লেখকের 

পিতৃব্য ), শ্রীগৌরগতি দাস, প্রীজয়রাম দাঁস, শ্রারামেশ্বর ভট্টাচার্য । 

রামগোপালদাস সম্ভবত নিজে গায়েন ছিলেন বলিয়া অনেক প্রাক্তন 

রণ গ্রারঘুনন্দন-পুত্র ঠাঁকুর কানাই । ৬ নারারপ দাস 

কৈল মহ নব আয়োজন অন্ত নাই । টি ই 

ভক্তি ১৩।১৮৫-৮৬ মুকুল নরহরি 

কৈশোরে কানায়ের ক্রমে হেল পুত্রদ্বয় । রি | 

শ্রীমদন আর বংশী- ভক্ভিরসময় ॥ কানাই 

ভক্তি ১৩।১৮৯-৯৪ | 
স্পর্শ শি 

মুকুন্দদাস, নরহরি, শ্রীরঘুনন্দন ! ৬ 
চৈ-ম--১১শ ূ িটিনাদনা ৰ 

জয় ঠাকুরপুত্র নাম শচীনন্দন ॥ রতিপতি ঘনগ্তাম 

মধাম ঠাকুরপুত্র শ্রীপ্রাণবল্লভ নাম। 2 

বাদবেন্্ ঠাকুর কমি অনুপাম ॥ শচীনন্ন প্রীণবললভ বাদবেন্ত্র ঠাকুর 

আম।র প্রভুর অনুজ ঠাকুর ঘনশ্াম | 

তাহার তনয় ্রীপুরুষোত্তম নাম ॥ পৃঃ ৬৩ 

৫ 

রি 
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পদ্রকর্তার পদ ও স্থানে-স্থানে পরিবন্তিত করিয়ী, হ্বতন্ত্র পদের অবতারণ। করিয়। 
গিয়াছিলেন। রলকল্পবনীগ্রন্থে তাহার উদাহরণ পাঁওয়! যায়-- 

(১) নব ঘন বরণ উজোর। 
হেরি লুবধ মন মোর ॥ 

তুয়া রস পাওব আশে । 

মাধবীলত। পরকাশে ॥ ইত্যাদি 

এখানে কবির নিজস্ব পরিকল্পন। মাধবীলতাকে থিরিয়] বাড়িয়। উঠিয়াছে। 
কিন্ত অন্যান্য শবে ও পদ্দের আঙ্গিকে বিদ্ভাপতি ও গোবিন্দদাপের প্রভাব 

নিবন্ধটীতে লক্ষণীয় । 

(২) থির বিজুরী বরণ গোরী 

দেখিলু ঘাটের কুলে । 

কানড় ছাদে কবরী বাধে 

নবমল্লিকার ফুলে ॥ ইত্যাদি 

এই পদটাতে বিশেষভাবে বাঁঙলা-ব্রজবুলী মিশ্রণ দেখ! যায়, ঘ৷ পরবস্তী 
কলের বীতি হইয়। দীঁড়াইয়াছিল। তাহার নিজস্ব কবিত্বশক্তির পরিচয় 
পাওয়! বায় “রাধাকৃষ্ণরস কল্পবল্লী”র নবম কোঁরকে উদ্ধৃত মাঁখুর-বিষর়ক রচিত 
পরদে। নব-নব চিত্রকল্পের সাহায্যে তিনি যে স্দীর্ঘ পদবন্ধ রচন। করিয়াছেন 

তাহাতে তাহার কর্নার মৌলিকত্ব পরিষ্ফুট ) বাক্যগুলি অনস্কারমণ্ডিত এবং 
শেষ পধ্যন্ত পদ্দটার শ্রুতিমাধুর্য আমাদের চমতকৃত করে। দৃষ্টান্তত্বূপ এ পদ 
হইতে দু-চাঁর পঙ্ক্তি উদ্ধত করিতেছি ;-- 

আলাঁঞ। কবরী ভার দুর কৰে অলঙ্কাঁর 

ভূমে পড়ি কান্দে উচ্চস্বরে । 

প্রাণনীাথ বলি কান্দে ধৈরজ নাহিক বান্ধে 
সঘনে কম্পয়ে কলেবরে ॥ 

৬ ১ বং 

হিপ়্ার মাঝারে মোর কেমন জানি করে গো 

বন্ধু নাকি হেল! পরদেশী । 
ধেঙুবুন্দ উন্মন হাস্বারব অুক্ষণ 

চঞ্চল শ্বভাব কেনে দেখি ॥-- ইত্যাদি 
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সরল :গ্রকাশতলী সংকাব্যের লক্ষণ না হইলেও তাহা অন্তত; সবল 
চিস্তাপ্রণালীর পরিচায়ক। এই প্রকাঁশভন্দী যেমন খু, হুষ্ঠ, অকৃত্রিম, 
দৃঢ়সনন্ধ ও দংযত তেমনি কথোপকথনের বাঁগ্ভঙ্গী নমদ্বিত, সহজ, সরল ও 
অনাড়ন্বর। 

বন্দে? গদ্দাধর নামে পণ্ডিত মহাশিয়। 

যাহার মধুর রসে কৃষ্ণ বশ হয় ॥ 

বন্দে! মুকুন্দদাস আর নরহরি। 
শ্রীরঘুনন্দন বন্দে] বড় ভক্তি করি 

কঃ নং খা 

নায়কের লক্ষণ আগে কহি বিবরণ। 

পশ্চাৎ নায়িকার কছিব ধরণ ॥ 

উত্তম নায়ক আর নায়ক মধ্যম। 

প্রকৃত নায়ক সেই কহি যে অধম ॥ 
নাঃ সঃ ১ 

বসস্ত কোকিল আর উজ্জ্বল মদন । 

প্রকৃতি ত্বভাব অঙ্গ অনঙ্গ বর্দন ॥ 

অভিন্ন দেহ সব কৃষ্ণের স্বরূপ । 

উদ্দীপন আলঘ্বন, মহাঁভাঁব রূপ ॥ 
নী ৪ নী 

নাহি পড়ি গ্রন্থ না জানি কোন শান্ত্। 

শ্রীরতিপতি প্রভু মৌর এই ভরম। হয় মাত্র ॥ 

পরম দয়াল প্রভূ করুণ। প্রচুর । 

অদোধদিত প্রভু আমার ঠাকুর ॥ 

শেষকালে প্রস্ মোরে করুণ। করিল]। 

পঞ্চতত্ব বিবরিঞা সকল কহিল ॥ পৃঃ ১৭৪ 

উপরোক্ত কবিতার অংশবিশেষগুলি পাঠ করিলে জানা যায় যে পদের 

'অন্বয়ের মধ্যে কোন জটিলত নাই। কবিতার অন্বয় এত সরল ও অবক্র যে 

খুব অল্লক্ষেত্রেই তাহ দেখা যাঁয়। ব্যবহৃত শবগুলি অধিকাংশ কথোপকথনের 
ভাঁষায় হ্থুলত। সপ্তদশ শতকের কবিভায় এইরূপ ভাষার ব্যবহার অতি 
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শল্ল। বিশেষণগুলি প্রচলিত সংস্কৃত কোষ হইতে আহৃত। ক্রিয়াপদগুলি 

গ্রাত্যহিক কথোপকথনের ভাষা হইতে গৃহীত । 

ভ্রনিবান আচার্য্য ঠাকুর ফরিদপুর নিবালী তীহাঁর এক প্রিয়পাআজ রাঁমচরণ 
চক্রবর্তী ঠাকুরকে বাধারুফ্মন্ত্রে দীক্ষা দিয়। গোপালদামকে 

তাহার শিক্ষার ভার লইতে বলিয়াছিলেন। রামগোপালদাম 

রামচরণ চক্রবর্তীকে বৈষব শাস্্রাদিতে সুশিক্ষিত করিবার উদ্দেস্তে এই 
রাধাকফরমকন্পবন্গী রচনায় হস্তক্ষেপ করেন 
_. ক্রদকল্পব্ীর যে কয়েকটা বাংলা পু আমরা পাইয়াছি, তাহাদের মধ্যে 
সকলগুলিতেই গ্রস্থটার রচনাঁকাঁলের ইঙ্গিত আছে ঃ__ 

মুল পুথিতে আমরা রচনাকাল সম্বন্ধে এইরূপ পাঠ পাই, 
০০০০৪ ১ 

গ্রন্থরচনার শুত্রপাত 

আরম্ভ করিল গ্রন্থ প্রথম বৈশাখে । 

টিনার বাণ অন্ক শর ব্রহ্ম নরপতি শকে ॥ 

--- সপ্তমান অবলম্বন কাত্তিকে সংপূর্ণ। 
বুধবার দীপধাত্র। হইল পরপন ॥ 

দাশ 

«বি-ক* ১: আরম্ভ করিল গ্রন্থ প্রথম বৈশাখে । 

পুঁথির পাঠ বাণ অঙ্ক সর ব্র*] নরপতি শাকে ॥ 

“ঢাঁ"র পুথির পাঠ £- 

বাণ অঙ্ক সর ত্রন্ম নরপতি শকে। 

বাণ__৫, অঙ্ক-_-৯, শর-_$, ব্রঙ্গ_-১, অঙ্কশ্য বাম! গতি:-_-এই নিয়মে 
পাঠ করিলে সংখ্য। দাড়ায় ১৫৯৫ শকাব্দ । এই হিসাবে দাড়ায় ১৫৯৫ শকাবের 

বৈশাখ মানে গ্রস্থটীর রচনা! আরম্ভ করেন ও এ বসবে কাণ্তিক মাসে সাত 
মাস বাদে বুধবারে অমাবস্থায় গ্রন্থটী সম্পূর্ণ হয়। 

আলোচ্য গ্রস্থে অস্কারের বৈশিষ্ট্য বুঝাইতে গিয়া! বৈষণব পদাবলীর সম্পূর্ণ 

বা আংশিক পাগুলির উদ্ধৃতি আছে। এই প্রসজে উল্লেখষোগ্য যে বহুস্থলে 

লিখিত পদের বিগ্লেষণ পদকর্তার নামের উল্লেখ করা হয় মাই। এ বিষয়ে ডঃ 

স্বকুমার সেন মহাঁশয় যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা 

প্রণিধানধোগ্য । নিয়ে তাহ! উদ্ধৃত হইল,_ 
“এখানে চাঁরিটি সম্ভাবনা! আছে। এক, পদগুলি এতট| পরিচিত ছিল ঘে 

০ 

[ব্ী--পৃ : ২৭৫ 
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সবট? উদ্ধৃত কর! আবশ্তক মনে হয় নাই । ছুই, পদগুলির ছুইটি কিংব! চাবিটি 

ছত্র ছাঁড়! রামগোপালের জানা ছিল না। তিন, পদগুলিতে আর ছত্র ছিল 

না। চার, পুঁধিলেখক পদগুলি সংক্ষিপ্ত করিয়। থাকিবেন। চারিটি সম্ভাবনার 

কোনটিই সরাসরি উড়াইয়া দেওয়। যায় না।” বাঃসা!ঃ ইঃ ১ম খণ্ড-_ 

অপরার্দ পৃঃ ২৫ 

গোবিন্মদান কবিরাজের পদগুলি উদ্ধৃত করিতে গিয়া বামগোপালদাস 

মহাঁশয় শ্রীকবিরাঁজ, কবিরাজ, কবিরাজ ঠাকুর ইত্যাদি ভণিত। বলিয়। 

উল্লেখ করিয়াছেন। 

বিভিন্ন পুঁথি মিলাইতে গিয়। আমর! অনেক স্থলে পদকর্তার নামের 

গরমিল পাইতেছি। এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে পৌছাইতে ডঃ স্থকুমার সেন 
মহাশয় ও শ্রদ্ধেয় হরেরুষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিশেষ সাহাধ্য করিয়াছেন। 

রামগোপালের, ব্রজরুরী_.পদ্বৃন্ধ রচনায় অধিকতর নিপুণতাঁর পরিচয়_ 
পাওয়া] যাঁয়। শুধু এইটুকুই নয়? তার রচিত অনেক পদ অন্য পদকর্তার 

নামে পরিচিত. তাঁর সহজ সরল বাংলায় লেখা পদ চণ্তীদাসের নামে 
এবং ব্রজবুলীতে লেখা পদ গোবিন্দদাস ও বিগ্ভাপতির নামে চলিয়! 

আসিতেছে। | 

£থির বিজুরী বরণ গোরী দেখিনু ঘাটের কুলে*_-পদটা চগ্ডীদাসের নামে 

চলিয়! আপিতেছে, শ্রীহরেরুষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মতে পদটী গোপালদ্াসের | 

গোবিন্দদাদের পদ-_“কালিদমন জগহি তুয়া ঘোষই,” মূল পুথিতে গোবিন্দ- 
দাসের বলিয়। উল্লেখ আছে কিন্তু বি-ক" ও শ্রী'তে গোপালদামের পদ বলিয়। 

উল্লেখ রহিয়াছে । “মনু পদে দংসল কা'লভুজঙ্গ”--পদটী গোবিন্দদাসের কিন্ত 

ঢা" ও “বি-কা" পুধিতে গোপালদাসের ভণিত) দৃষ্ট হয়। “কনক পুথলি নব 

মাঁল।” পদটা মূল পুঁথিতে গোবিন্দধানের কিন্তু 'বি-ক” ও 'ভ্র'তে গোপালদাসের ; 
আমর! ইহ। গোপালদাসের পদ বলিয়। স্থির করিয়াছি। 

১৫ রসকল্পবলী গ্রন্থে ষে সকল পদকর্তার পদ উল্লিখিত হইয়াছে নিয়ে তাহা 

উদ্ধত হইল ;-_ 

যৌডশ শতাববীর কবি :_-নরহর্মি সরকার ঠাকুর, গোবিন্দ আচার্ধয, 
বিছ্যাপতি। চতীরাস, বংশী ঠাকুর, জ্ঞানদাস, লোচনানন্দ, যছুনাথদাস, কবিরগুন 

ঠাকুর, কৃষ্ণদান। 

ষোড়শ শতাব্দীর শেভাগের কবি :__শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্বম ঠাকুর, 
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গোবিন্মধাস কবিরাজ, গোবিন্দ চক্রবত্বী, বাধাবল্লভ চক্রবর্তী, বৃসিংহ ভূপতি 
(রাজ! নরসিংহ ), নৃপ উদর্কাদিত্য, বলভ চৌধুবী, কবিশেখর। 

বর্দমাঁন জেলায় শ্রীথণ্ডের অিবাঁধী নরহুরি ঠাকুর শ্রীচৈতন্তদেবের পরিকর, 
মুকুন্দের ভাই। এই গ্রস্থটাতে একটামাত্র পদ ধৃত হুইয়াছে,_প্রাই বিপতি 
শুনি বিদগদ শিরোমণি, পুছইতে গদগদ ভাষা”--ইত্যাদি। পদটা দরকার 

ঠাকুরের, এইরূপ উক্তি আছে। সম্পূর্ণ পদটা “ক্ষণদাগীতচিস্তামণি”্তে দৃষ্ 
হয়। (বাঃ সাঃ ইঃ_-১ম খণ্ড, প্রথমার্ঘ, পৃঃ ৩৯৯) ূ 
-বমকল্পবন্পীতে গোবিন্দ আচার্য্যের একটা ম্বয়ংদৌত্যের পদ সংগৃহীত। 
পদটীর প্রথমাংশে “ঘন ঘন বরিখে বিজুরী ললপে*__-এই পদটাব বিভিন্ন পাঠ 

শ্রীহরেরুঘ্ণ মুখোপাধ্যায়ের “বৈষ্ণব পদাবলী"্তে ব্র্টবা। গোবিন্দ আচার্য 
প্িরাধারু্ণের ধাঁমালি রচনায় পটু ছিলেন, তাহার পরিচয় এইরূপ পাওয়! 

ষাঁয়--২ “গোবিন্দ আচার্য বন্দে! সর্বগুণখালী। যে করিল রাধাকষ্জের বিচিত্র 

ধামালী ॥” বৈষ্ণব বন্দনা--টদবকীনন্দন। "শাখা বর্ণনায় এইরূপ আছে-_ 

“পূর্ববে ষেন ব্রজে বড়াই করিল ধামালি। দেই মত গোবিন্দ আচাধ/ 

গীতাবলি ॥” 

“বি-ক” পুঁতে তিনটা পদ বড়ু চণ্ডীদাঁসের বলিয়। বণিত রহিয়াছে । মুল 
পুঁথিতে বড়ু চণ্তীদাসের নাম নাই কিন্তু চণ্তীদাসের নাম আছে। ছুইটা 
পদের মধ্যে “আজু গোকুঙ শুন ভেল” (পৃঃ ১২২) পদটী মূল পুঁধিতে মহাজনন্ত 

ও ভপিতাশূন্ত অবস্থায় দেখিতে পাঁওয়! যায়। প-ক-ত (১৬৩৮)-তে ইহা 
বিদ্ভাপতির বলিয়! গণ্য কর হইয়াছে । মূগ্প পুঁ-তে “কিন। হৈল আগে! সই 
কান্ুর পিরিতি” (পৃঃ ১১) পদ্টী ভপিতাশূন্তা, “বি-ক”-তে কিন্ত ইহা বড়ু 

চত্ডীদ্দাসের বলিয়া বণিত। পর্বর্তীকাঁলের বহু পুঁথিতে এই পদ বড়ু চণ্ডীদ্দাসের 
নামে পাওয়। যাইতেছে । মূল পুঁথিতে কেবলমাত্র একটী পদ চণ্তীদাসের বলিয়। 
ধৃত---পদটার প্রথম পঙ্ক্তি-_-“সজনি ও না! মোর কে” (পৃঃ ৯৯ )। 

ংশীবদনের ছুটি পদ সংকলনে ধৃত হইয়াছে,-পদটার প্রথম পড্কি 

এইবূপ--(১) “বংশী না ডাঁকিলে স্থমতি না দেয় রাধে” ) (২) “রাই তোরে কে 
দিল অলকে ভিলক”। বংশীবদন চৈতন্যদেবের হ্বগ্রামবানী ও ভক্ত । বংশী 

ঠাকুর, বংশীদাম এইরূপ ভণিত! তাহার পদে দেখা যায়। 

ডঃ সুকুমার দেন-_বাঙ্গীল। সাহিত্যের ইতিহাস--১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ পৃঃ 
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চৈতন্যমঙ্গল-রচয়িতা লোঁচনানন্দ ঠাকুরের কয়েকটা পদ পাওয়া যাঁয়, 

তাহার বেশীভাগই নাগরীভাবের উপাসনা] বিষয়ক । পদগুলি লোচনের 

প্ধামালি” নামেই পরিচিত। “কোন দেশে ছিল! আগে মাগে।”_ দৃতীর 
প্রতি আক্ষেপ পদটী এই সংকলনে ধৃত হইয়াছে। 

সংকলন গ্রন্থে "সজনি, এ বোল বোল জানি মোরে” ইত্যাদি পদটী অজ্ঞাত 

কবির রচিত বলিয়। বণিত, কিন্তু “শ্রী পু'থিতে ইহা যছুনাথদাসের বলিয়। 

উল্লেখ আছে। 

“বিদগদ মাগরী নাগর কান” পদটার বিছ্যাপতির ভণিতায় সম্পাদিত 

গ্রন্থে দুইবার উল্লেখ আছে, একবার ন্বয়ং-দৌত্যের অস্ততূক্ত উভয় 
আঙ্গিকের দৃষ্টান্তত্বরূপ, দ্বিতীয়বার গৌণ-সম্ভোগের পর্্যায়। "অপ্রকাশিত 
পদরত্বাবলীর* মধ্যে “বিদগদ নাগরী” প্রভৃতি প্রথম ছুই কলির পরিবর্তে 

নি্লিখিত ছুই কলি আছে, “হরি গলে লাগল চম্পক মালা । পুলকিত বানু 

বিহসি রহু বাল11”৮ “স্থন লে! সজনি তেজল গুরুজন লাজ” (পৃঃ ৯৮), 
পছাঁম অবল] দুঃখ সহনে ন1 জায়” (পৃঃ ১২৩ )-_পদ দুইটা সম্পূর্ণ নৃতন বলিয়া 
বোধ হইতেছে। 

কবিরঞ্রনের কয়েকটা পদ এই নিবন্ধে স্থান পাইয়াছে। “শাখানির্ণর" 
গ্রন্থে রামগোপাল এই কবির পরিচয় সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি করেন,-- 

কবিরঞ্জন বৈদ্য আছিল। খগ্বাঁসী। 

যাহার কবিত। গীত ত্রিভুবনে ভাসি ॥ 

তার হয় রঘুনন্দনে ভক্তি বড়। 

প্রভৃর বর্ণনা পদ করিলেন দঢ় ॥ 

পদ ষথা-_“শ্যামর গৌরবরণ এক দেহ” ইত্যাদি 

গীতেযু বিদ্ভাপতিবদ্ বিলাসঃ 
শ্লোকেধু সাক্ষাৎ কবি কালিদাস: 

রূপেষু নির€সিত পঞ্চবাণঃ 
শ্রীরঞ্জনঃ সর্বকলানিধানঃ ॥ 

ছোট বিগ্ভাপতি বলি যাহার খেয়াতি। 

যাহার কবিত। গানে ঘুচায় দুর্গতি ॥ 
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শ্রীণ্ডের অধিবাসী, জাতিতে বৈদ্য কবিরঞচন নামে এক ব্যক্তি গীতি-কবিতা 

রচনায় এইরূপ পারদশা ছিলেন যে, আপামন্র সাধারণ তাহার গীতে মুগ্ধ হইত। 
তিনি রঘুনন্দনের একজন ভক্ত ছিলেন। তিনি মহাপ্রভুর তত্বমূলক “শ্যামর 
গোৌরবরণ একদেহ* এই পদটা প্রণয়ন করেন ।--ইহাঁর পর রাঁমগোঁপাল একটা 
স্কৃত শ্লোকে কবিরুগরন সম্বদ্ধে গুঁতি করিয়াছেন ১-- 

“গীত (রচনায় ) ধাহার বিলাল বি্ভাপতির মত, শ্লোক ( রচনায় ) ধিনি 

কবি (শ্রেষ্ঠ) কালিদাস, রূপে যিনি কামদেবকে পরাঁজিত করিয়াছেন, সেই 

শ্রী (কবি?) রঞ্রন সর্বকলাকুশল ।”১ রাঁমগোপাল কর্তৃক উদ্ধৃত “শ্তামর-গৌরবরণ 
এক দেহ” পদ্দটার সম্বন্ধে এক বিস্তারিত আলোচন। ডঃ সেন তাহার বাজাল। 

সাহিত্যের ইতিহাসে করিয়াছেন ( ১ম খণ্ড, পূর্ববার্ধ, পৃঃ ৪১৯ )। তিনি উক্ত 
পদ্টার তিনটা বিভিন্ন পাঠ পাইয়াছেন এবং এই তিনটি পদের ভণিতা 

এইরূপ $-_ 

(১) ত্রিপুরাচরণকমল-মধুপান। 

সরসলঙ্গীত কবিরগ্রন ভান ॥ 

(২) শ্রীরঘুনন্বনচরণ করি সার। 

কহে কবিশেখর গতি নাহি আর ॥ 

(৩) করি গৌরচরণ-কমলমধু পান। 
কমলসঙ্গীত মাধবীদাণ ভান ॥ 

--এই তিনটী বিভিন্ন ভণিতার পাঠের সত্য বিচার লক্গণীয়। 'রসকল্পবন্লী, 

নিবন্ধে যে কয়েকটা কবিরগ্রনের পদ গৃহীত হইয়াছে, তাহার সব কয়টা 
অভিসার-বিষয়ক । 

“চরণনখরমণি-রঞ্জন ছান্দ” পদটা মূল পু'থিতে গোবিন্দদাসের ভণিতায় 
আছে, “বি-ক” ও ০, পুখিগুলিতে পদটার রচয়িতা “কবিরঞুন” বলিয়। 
উল্লেখ পনইতেছি। বৈষ্ণবদাস-সঙ্কলিত “পদকল্পতরু” গ্রন্থে এই পদটা 

বিদ্াপতির ভণিতাঁধুক্ত দেখিয়া উক্ত গ্রন্থের সম্পাদক এই পদটীর রচয়িতা! 

বিদ্যাপতি বলিয়। গণ্য করেন, সতীশবাবুর ধারণ] “কবিরঞ্জন” বিষ্ভাপতির 

উপাধি, “কবিরঞ্জন” বলিয়া কোন হ্বতন্ত্র কবি ছিলেন না। রাঁমগোপালদাস 

প্রীথগ্ডের খ্যাতনামা ব্যক্তিদিগের সহিত কবিরঞ্চনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, 

১ ক্লোকটার আক্ষরিক অনুবাদ ডঃ সেনের বাঃ সাঃ ইঃ, ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ। হইতে গৃহীত 

হইল (পৃঃ ৪২৫ )। 



তাহার সম্বন্ধে যে স্ততি 'শাঁখানির্ণয়' নিবন্ধে করিয়াছেন--তাহ! সবই অমূলক 

হইয়। উঠে। “উদগল কুস্তলভারা” পদটাতে আমর! মূল পু'খিতে বিদ্যাপতির 

ভণিতা পাই, অন্থত্র এই পদটা কবিরঞ্রনের বলিয়। উল্লেখ রহিয়াছে । 
পদ্কল্পতরুতে “অন্ুক্ষণ কোণে থাকি” পদটা (৮৩৯) অজ্ঞাত পদকর্তীর 

বলিয়া ধৃত আছে, “রমকল্পবল্পী” নিবন্ধে ইহা! শ্রীনিবাধ আচাধ্য ঠাকুরের বলিয়! 
উল্লেখ আছে। নরোত্ম ঠাকুরের “রাইর দক্ষিণ কর” পদাংশ পদকল্পতরুর 
১০৭৪ সংখ্যক পদটীতে পাওয়| যাঁয়। পদকল্পতরুতে ১০৭৪ সংখ্যক পদটার 

আরম এইরূপ-- 

“কদম্বতরুর ডাল ভূমে নায়িয়াছে, ভাল ফুল ফুটিয়াঁছে সাঁরি লারি”।১ 
গোবিন্দদাল কবিরাজ সম্বন্ধে আমর! পূর্বেই কিছু বলিয়াছি। গোবিন্দদাম্ 

কবিরাজ ও চক্রবর্ভীর পদগুলির মধ্যে বিশেষ বিভ্রান্তির কৃষ্টি হয়, কাঁরণ 
উভয়ের পদেই-_“গোঁবিন্দ' এই নামেই ভণিতা৷ দেওয়! আছে। ““উলপিত মু 
হিয়া আজু আয়ব পিয়া” ইত্যাদি পদটা যে কোন্ গোবিন্দদাসের তাহ। লইয়। 
বিশেষ ভ্রান্তি ছিল, রসকল্পবন্গীতে ইহ স্পষ্ট গোবিন্দ চক্রবর্তীর বলিয়া 
উল্লেখ আছে। 

পক্পল্পীর রাজা নরদিংভের যে সকজ পদ এই সংকলন গ্রস্থে পাওয়া যায়, 
সেই সকল পদে “নুসিংহ ভূপতি, ভূপতি সিংহ” প্রভৃতি ভণিতা পাঁওয়৷ যায়। 

বল্পভ চতুর্দীণের যে পদটা এই সংকলন গ্রন্থে মংকলিত হইয়াছে, তাহ! 
মূল পুথিতে “আ'র কিএ কনক কষিল তন স্থন্দর” পদটার শেষাংশ মাত্র, এবং 
পদটা অজ্ঞাত কবির । 

নপ উদয়াঁদিত্যের একটা মাত্র পদ সংগৃহীত ) কবিশেখরের দুইটা মাত্র 
পর্দ আছে। 

চৈতন্যতত্বসার 4৮. 
অদৈতাচাধা, শ্বরূপ দামোদর প্রভৃতি গ্রবর্তিত নৃতন বিশ্বাস ব৷ ধারণা 

৪০16৫ বৎসর লময়ের মধ্যে ষে মতবাদের মহীরুহে পরিণত হইয়াছিল-_ 
তাহার দার্শনিক পরিচয় বিবর্তবাদ বলিয়া। ইত:পূর্বেপ্রীকষ্ণ ও ব্রজমগুলকে 

১ শ্রীয়াধাকুফরসকল্পবনপী--সা. প. প.-_-৩৭ 
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লইয়। যে ব্রহ্মবৈবর্তবাদ গড়িয়া উঠিয়াছিল-_-এখানে শ্রীচৈতন্যকে কেন্দ্র করিয়! 
তাহার পুনঃপ্রয়োগ হইল। 

শ্রীমহাপ্রতুর জীবৎকালের প্রথম দিকে তাহাকে অনেকেই শ্রীকুষ্ণাবতার 

বলিয়৷ ধরিয়৷ লইয়াছিলেন । কিন্তু বাংলাদেশ ছাড়িয়। পুরীধাম চলিয়। যাইবার 
পর হইতে এই বিশ্বাসের ব মতধারাঁর মধ্যে পরিবর্তন ধীরে ধীরে দেখ! দেয়। 

দ্াক্ষিণাত্য ব। উড়িষ্যাবামীর। তাহাকে মহাপ্রভু জগন্নাথের সহিত একাতু 

বলিয়া ধরিয়। লইতে থাকেন। কিন্ত মহাপ্রভুর লীলাবসানের পর এই মত- 

ধারার আমূল পরিবর্তন ঘটে । তাহার পার্ধদবন্দ তাহাকে “বাধাভাবদ্যুতি 

স্থবলিত কৃষ্ণ” বলিয়। প্রচার করেন। 

খেতুড়ীর মহো'ৎসবে এই ব্যাঁপারের সম্পূর্ণ নিদ্ধীরণ হয়। বৈষ্ণবাচার্যযগণ 
শ্রাস্ভাগবত হইতেই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া মহা প্রভুকে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের 
সম্মিলিত রূপ বলিয়। নিঃসন্দিপ্ধভাবে শেষবারের মত প্রমাণ করিয়া দেন। 

এই অধিবেশনে যে সকল বৈষ্ণব আচাধ্য উপস্থিত ছিলেন-__-ীাহাদের মধ্যে 

অনেকেই শ্রীমহাপ্রডুর পাধদ ছিলেন। 

পরবত্বা কাঁলে আবার উহাদিগকেও অন্ততুবক্ত করিয়। প্চৈতন্তমগুলের 
একটা পরিপূর্ণ ধারণ! বিকশিত হুয়। এই ধারণার সম্যক পরিচয় সরল ভাষায় 

“শ্রীচৈতন্ততত্বসার” গ্রন্থে বিবৃত হই্য়াছে। 
সুতরাং চৈতন্যতত্মার বলিতে একদিকে খেতুড়ীর মহাবৈষবের সম্মেলনে 

স্থিরীকৃত শ্রীরুচৈতন্ত ও তাহার শক্তি ও পারিষদ্গণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ ও 

ব্রজমগ্ডলের একাত্মতা অপরদিকে পরবর্তী বৈষ্ণবগণের নিকট শ্রীমহাপ্র তুর, 

ও লীলানহায়কগণের অপূর্ব দৈবী মাহাঝআ্য বুঝায়। _. 
শ্রীচৈতন্যের গুরু গঙ্গাঁদাঁন পূর্ববজন্মে বশিষ্ঠ ছিলেন; কালিন্দীই গঙ্গার 

রূপ লইয়াঁছিল, শচটদেবী ও জগনাথ মিশর পূর্বে যশোদ। ও নন্দ মহারাজ 
ছিলেন ; স্বয়ং মাধবেন্ত্র পুরী প্রেমভক্তিফলদাত। কল্পবৃক্ষম্বরূপ ও তীহার শিয্য 
ঈশ্বরপুরী উজ্জলরমের অবভার, কেখবভারতী পূর্বে সান্দীপনি মুনি ছিলেন। 

গৌরীদাস পণ্ডিত পূর্ব ক্ৃবলদখ। ছিলেন, নিত্যানন্দ ও অৈতাচারধ্য পূর্বে 
শ্রীদাম ও অভিরাঁম ছিলেন । হরিদাস ব্রদ্ধানন্দ, মুকুন্দদাঁস বৃন্দাদেবী, সদাশিব 
কবিরাজ চন্দ্রীবলী ছিলেন, ইত্যাদি। 



১৮৩ 

পাটনি্ণয় 

পাটনির্ণয় গোপালদাসের অন্যতম রচনা, ইহার উদ্দেশ্য নব্য বৈষণবগণের 

নিকট ধাম, মহাপাট ও পাট নির্দেশ কর1। স্থৃতরাং ইহ বৈষ্ণবগণের তীর্থ 

নিরূপণের দিগ্দরশন। পাট-পবিচায়ক হিসাবে ইছাব্র উপযোগিতা অধিকতর ; 

ইহার রচনাকাল লেখক এইবপ উল্লেখ করিয়াছেন :₹-- 

সাত অঙ্কুশ ত্র্ধ সকল বসতি। 

মধুমাস মোমবার শ্রীরামনবমী তিথি ॥ 

পদটার অর্থ কর! দুক্কর, তবে অন্ুমালে প্রমাণে মিলাইয়া বলা যায় কোনও 

এক সালের চৈত্রমাসের রামনবমী তিথিতে রামগোপাঁলদাস “পাটনির্ণয়” রচন! 

শেষ করেন। 
প্রথমে তিনি ধামগুলির পরিসংখ্যান দিয়াছেন । ইহাদের ক্রম-_বুন্ধাবন, 

মথুরা, দ্বারকা, নীলাচল, খড়দহু, নবদ্বীপ, শাস্তিপুর ও কণ্ট কনগর-_-এই অষ্ট 

কষচৈতন্তের ধাম। ইহার পর দ্বাদশ মহাপাট। পাট ও মহাঁপাটের মধ্যে 

পার্থক্য রামগোঁপাল এই বলিয়! নিরণীত করিয়াছেন-- 

এক ছুই বৈষ্ণব যাহ তাহ। পাট সাক্ষী । 

অনেক বৈষ্ণব যাহ! তাঁহ! মহাপাট লেখি ॥ 

সুতরাং মহাপাট বলিতে রাঢদেশের মধাস্থলে শ্রীবৈগ্থখণ্ড গ্রাম প্রথমে, 

গঙ্গাপাঁরে শ্রীঅগ্রদ্ীপ গ্রাম; দ্বিতীয়, কুলিয়া পাহাড়পুর নবদ্বীপের ওপারে; 
তৃতীয়, বংশীরপুর- চতুর্থ, তাহার দক্ষিণে অমুয় মুলু; পঞ্চম? কুলুয় গ্রাম 

ষষ্ঠ, কাঁচড়াপাড়া ; সপ্তম, কুমারহট্র ; অষ্টম, আড়িয়াদহ ; নবম--তাহার নিকট 

পানিহাটি দশম, হলদ] মহেশপুর ; একাদশ বোধখানা, দ্বাদশ কৃষ্ণনগর ও 

চাতরা বল্পভপুর ইত্যাদি। 

লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে মহাপাটগুলি পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত । 

( পাট অনেকগুলি, _তাহাঁদের মধ্যে প্রধান প্রধান হইতেছে বটগাছি- 
শালিগ্রাম, বাঘনাপাড়া, গুগ্তপাড়া, জীরাট, যশড়া, সধ্চগ্রাম, কাচড়াপাড়া, 
রামকেলি, বেনীপোল, নওপাঁড়া ইত্যাদি । | 
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শাখানির্ণয় 

পাঁটনির্ণয়ের মত "শ্রীনরহরি ঠাকুর ও ্ রীরঘুমন্দনদাসের শাখানির্য়, 

রামগোপালদাসের অন্যতম রচন|। শ্রীমন্ মহাগ্রতৃকে মৃলবৃক্ষরূপে কল্পন! 

করিয়া তাহার শাখা-গ্রশাখ! রূপে. শ্রীনরহরি সরকার ও শ্রীরঘুনন্দন দাস এবং 

তাহাদদিগের হইতে উৎপন্ন শিষ্মেবক ও বংখধর কিরূপে কোথায়-কোথায় 

ছড়াইল, তাহারই বর্ণনা কর! এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য । শ্রীরুষ্চৈতন্যের মূল 
শাখা শ্রীনরহরি সরকাঁর ও শ্রীরঘুনন্দন্দাদ ঠাকুর প্রতি পঞ্চশাখার 
উৎপত্তির আভাপ নবীন এঁতিহান্ূপে শ্রীক্চৈতন্যের জীবনী-মাহিতো 

উল্লিখিত আঁছে। ধাম, মহাঁপাট ও পাটগুলিরও শ্চৈতন্তের জীবনীগাহিত্যের 

স্থলবিশেষে উল্লেখ আছে। 

ন্ৃতরাং ইহাদিগের কোনটাই অনৈতিহাপিক, ম্বকপোলকর্িত নছে। 

গ্রচৈতন্ত তাঁহার ষে সকল সংসারী পার্কে “আপনি আচরি ধম্ম অপরে 

শিখাও” উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাদের মাম যথাক্রমে, মুকুন্দ, নরহবি, 

রঘুনন্দন, চিরঘ্তীব, জুলোচন। ইহারাই পরবর্তী কালে সংসারের কর্তব্য 
করিতে করিতে শ্রীচৈতন্তের অভিপ্রেত নামধশ্ম গ্রচার করিয়াছিলেন । 

অষ্টরস নিরূপণ 

ইহা একটী ছোট কড়চা! যাহার সঙ্বদ্ধে প্রবাদ এই ঘষে পীতান্বরদাঁম 
রামগোপালদাসের পুত্র, পিতৃদেবের রচিত রসকল্পবন্লীর অষ্টম কোরকে বণিত 

নায়িকার মূল অষ্টদশার সংক্ষিপ্ত বর্ণন করিয়াছিলেন । 
বিভাগ, উপবিভাঁগ মিলাইয়। নায়িকার ৬৪টী দশ! হয়__-ইহাদের মধ্যে 

খণ্ডিতা, বিপ্রলব্! ইত্যাদি মৃখ্যস্থানীয়। স্থলবিশেষে অষ্টম কোরকের 

সহিত ভাষার সাদৃশ্ঠ পরিস্ফুট এবং নিবন্ধের মূল উদ্দেশ্য মনে হয় প্রাচীনকালে 
গ্রচলিত শুরঙ্গার, বীর, রৌদ্র, অস্ত প্রভৃতি অষ্টরমের সহিত অষ্ট নায়িকার 
ংগতি প্রমাণ করাই শ্রীরুষ্ণের বংশীর অষ্ট ছিদ্র হইতে অষ্গ্রকাঁর ধ্বনি 

নির্গমনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল। 



১৪৩ 

গীতাম্বরদাসের 

অষ্টুরসব্যাখ্য 

গীতান্বরদান তাহার পিত। পামগোপালদামের অষ্টরসনিকূপণের অনুসরণে 
অই্টরসব্যাখ্য। নামক ব্বতন্ত্র নিবন্ধ রচনা করেন। এই নিবন্ধে তাহার উদ্দেশ্ট 

দেখ! যায়-- 

অষ্টাষ্টে হয় চৌষট রসের আখ্যান । 

মুখ্য অষ্টরল কিছু করিব ব্যাখ্যান | 

উদ্দেন্ত অঙ্থযায়ী তিনি নায়িকার চৌষট্টি অবস্থার ভাঁবকে পরিস্ফুট করিতে 
বিভিন্ন বৈষ্ণব মহাজনের পদাবলী হইতে এ সকল বিভিন্ন ভাব লইয়া রচিত 

পদগুলি যথাস্থানে সংস্থাপিত করিয়াছেন। পদগুলি কতক ব্রঙ্গবুলী ও বাকী 

বাংলায় রচিত-_মাঝে মাঝে তাঁহার নিঙ্গন্ব উক্তি পয়ারে নিবদ্ধ। এইগুলি 

লইয়াই আবার তিনি “রসমঞ্জরী” নামক ম্বতন্ত্র নিবন্ধ সংকলিত করেন । সময়- 

সময় একাধিক পদের সাহায্যেও তিনি ভাঁববিশেষকে পরিস্ফট করিয়াছেন। 

তাহার ভাষ। প্রায় তাহার পিতার মতন,-+তদানীস্তুন কথ্যভাষা-শব্দাবলী- 

মণ্ডিত পয়ার। 

গীতাম্বরদাসের 

রসমঞ্জরী 

র/মগোপালদাসের পুত্র পীতান্বরদান “রসমঞ্জরী” নামে একটি বৈষণব- 
অলঙ্কার বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থে কেবলমাত্র অই্ট নায়িকার 
পরিচঘন ও তাহাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্টা গুলি মাত্র আলোচিত হইয়াছে । এতদ্বযতীত 
গ্রন্থে অলঙ্কারের কোন বিবয়ই স্থান পায় নাই। তাহার গ্রন্থ হইতে এইরূপ 

খগ্ডিতাদদি অষ্টরস তাঁহাতে জন্মএ। 
আট আটে চৌলট্রি তাহার ভেদ হএ॥ 
রমকল্পবলপী গ্রন্থের অষ্টম কোরকে। 
তাহা সুম্দ্ম করিতে পিতা আজ্ঞ। দিল মোকে ॥ 
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তাহার করচ। কিছু আছিল বর্ণন। 

গ্রন্থ বিস্তার ভয়ে না কৈল লিখন ॥ 

সেই অষ্টদলের মঞ্জরী কথোক পাইল । 

রসমঞ্জরী বলি তবে গ্রস্থ জানাইল ॥ 

উদ্ধত অংশ থেকে জান। যায় যে খগ্ডিত। প্রভৃতি অষ্ট নায়িকার যে বিবরণ 

রামগোপালদাস তাহার রদকল্পবল্লী গ্রন্থে সংক্ষিপ্ঠভাবে বণিত করিয়াছেন, 

তাহ। বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিবার জন্য তিনি তাহার পুত্র পীতাশ্বর দাসকে 

অন্থরোধ করেন এবং তাহার অনুরোধের ফলে পীতাশ্বরদ।স বর্তমান রপমঞ্তরী 

গ্রন্থ প্রণয়ন করেন । এই গ্রন্থে অষ্টপ্রকার নায়িকার প্রত্যেকটির আবার আট 

প্রকার বিভাগ কৰিয়। তাহার বৈশিষ্ট্য দেখান হইবাছে। ইহ এইবূপ-_ 

(১) 

(২) 

(৩) 

(৭) 

অভিসাঁরিক1-_-জ্যোৎসসা, তামসী, বর্ষ।, দিব।, কু্াটিকা, তীর্থযাত্ত।, 

উন্মত্তা, সঞ্চরা। 

বাঁসকসজ্জঞা মোহিনী, জাগ্রতী, রোদিত।, মধ্যে ক্তিকা, স্ুপ্রিকা, 

প্রগল্ভা, বিনীতা, স্ুরল1, উদ্দেশ। । 
উতৎকন্ঠিতা-_উন্মত্তা, বিকলা স্তব্ধ, চকিত1, অচেতন, সুখোতৎকন্ঠিতা 

প্রগল্ভা, নির্ববন্ধ]। 

খগ্ডিতা-_নিন্দক' ক্রে[ধ।, ভয়ানক, প্রগল্ভ, মধ], মুগ্ধ, রোদিত।, 

প্রেখমভা । 

কলহাস্তরিতা-_আগ্রহা, বিকলা, ধীবরা, অধীর, কোৌপনবতী, 

সখ্যুক্তিকা, সমাদরা, মুগ্ধ। | 

বিপ্রলব্কা_-নির্বন্ধী, প্রেমমত্ত।, ক্রেশ।, বিনীতা, নিম্দকা, প্রখর, 

দৃত্যাঁদরী, চচ্চিত]। ৃ 

াধীনভর্ককা-_কে।পনা, মানিনী, মুগ্কা, মধ্য, উক্তকা, উল্লাসা, 

অন্ুকুলাঃ অভিষেক! । 

গীতাশ্বরদাসের রসমঞ্তরীতে ( ভানদত্তের ) সঙ্গীতদামোদর, গীতাঁবলী, কাবা- 

সন্তোষ, রসকদন্ব, গীতগোবিন্দ, পদ্যাঁবলী, সঙ্গীতশেখরের গ্রন্থ হইতে শ্লোক 

বিশেষের উদ্ধৃতি দেখা যাঁয়। এতদ্বাতীত বিছ্যাঁপতি, কৃষ্ণমঙ্গল, 'গেোবিন্দদাস, 

কবিরঞ্জন, যশোরাজ খান, গোপালদাস, কবিশেখর, রাধিকাদীন ও ঘনশ্তাম 

দাসের পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। 
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র্সম্্ররী গ্রন্থে পীতাহ্বর দাস যশোরাক্গ খানের একটা ব্রজবুলি পদ সংকলিত 
করিয়াছেন, এই পদের ভণিতায় পদকর্তা তদানীন্তন গৌড়াধিপতি হুসেন 
শাহাঁর নাম উল্লেধ করিয়াছেন। পদটা গ্রীষ্টায় পঞ্চদশ শতব্দীর শেষভাগে 

রচিত এমন কথ। বল। যায়। 

পুথি-পরিচয় 

রামগোপালদাসের ও তরদীয় পুত্র পীতাম্বরদাসের গ্রন্থগুলির সম্পাদন 

প্রস্তুতির কাধ্যে যে সকল পুঁথির ব্যবহার কর৷ হইয়াছে, তাহার এক সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ এই স্থলে প্রদত্ত হইল। 

রামগোপালের লিখিত গ্রন্থ পাঁচটি £ (১) রপকল্পবল্লী বা শ্রীরাধারুষ- 

রূসকল্পবল্লী (২) এ্ীচৈতন্তত্বপার (৩) পাটনির্ণয় (৪) শাখানির্ণয় 

(৫) অষ্টরলনিরূপণ 

(১) পু'খিসংখ্যা--৬৬৪২ ) মুল পুথি বলিতে ইহ! নির্দেশ 

নু $ করিয়াছি। পুখিটী মৎকর্তক ডঃ 
শ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নির্দেশে কাশীমবাঙ্জার রাজবাটী হইতে 

সংগৃহীত, বর্তমান রাজকুমার উহ। বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করিয়াছেন । 

পুথির তারিখ--আরস্ত করিল গ্রন্থ প্রথম বৈশাখে। 

বাণ অঙ্ক শর ব্রহ্ম নরপতি শাঁকে ॥” 

পত্তসংখ্যা ১-৫৩, আকার ৬২৯৮ ১১২ লিপিকালের কোন তারিখ নাই। 

আধুনিক মেসিনে প্রস্তত কাগজ। লিপিকারের অক্ষরগুলি অতি পরিষ্কার, 
গোটা-গোটা। প্রাচীন অক্ষরের অনেকগুলির পরিচয় লক্ষণীয় । 

(২) পুঁথিমংখ্যা-২০৫১ ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয় সংগৃহীত 
বি--ক $ পুথি, পত্তলংখ্যা-১-৪৮, আকাঁর-_ 

১২১৪ ছুই পৃষ্ঠায় লেখা, প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ লারি লেখা। পুথি রচনার 

আরম্ভ ও সমাপ্তির তারিখও পুঁথিতে দেওয়া! আছে”-- 

আরম্ভ করিল গ্রন্থ প্রথম বৈশাখে । 

বাণ অগ্ক শর ব্রদ্ধ নরপতি শকে ॥ 
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সপ্তমাম অবলম্বন কান্রিকে সম্পূর্ণ। 
বুধযুক্ত কুহু তিথি দীপধাত্র! প্রত্যাপন্ন ॥ 
শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের মেব। মধ্যাহ্ন আরতি । 
পুস্তক হইলে কল্যাও দণ্ডবৎ নতি ॥ 

কেতুগ্রাম আরস্ত সম্পৃণ বৈগ্বথণ্ডে। 
বৈষ্ণব গোপাঞ্ি দর্শন পাইল সেই দণ্ডে ॥ 

পুঁঘিটা নাঁনারূপ প্রমাদে পূর্ণ, উহা লিপিকরের দোষ । সংগত শ্লোকগুলি সবই 

প্রায় গ্রমাদপূর্ণ । শ্রীহরেরঝ যুখোপাধা।য় মহাশয় এই পুঁথিটা স্ঘন্ধে একটা 
পাগ্ডিতাপূর্ণ আলোচন। ১৩৩৭ সালের বঙ্গীয় সাহিতা পরিষৎ পত্রিকায় 

প্রকাশিত করেন। ূ 

(৩) পুঁথির সংখ্য।- ৬৬৪৫ ) শ্রুথণ্ড হইতে শ্রীহরেরুণ মুখোপাধ্যায়- 

শ্রী $ কতৃক সংগৃহীত । পুঁথিখানি শেষের 

দিকে খণ্ডিত, পত্রসংখা1 ১-১৮, ২০-৩২, বহুগ্ছলে সংস্ত লোক বজ্জন ও এসকন 

কি অনেক কাব্যের বিষয় বঙ্জন করা হইয়াছে। পু'খিখানি লেখকের জন্মভূমি 

হইতে সংগৃহীত বলিয়। পাঠের গুরুত্ব হিপাঁবে অনেক স্থলে গ্লীর পাঠ প্রামাণিক 
বলিয়! গৃহীত। বর্তমান ইহা! কলিকাত। বিশ্ববিগ্ঠালয়ের সংগ্রহের অন্তত জ। 

(৪) পুঁথিনংখ্য৬৬৪৬ ) ঢাকা বিশ্ববিদ্ঠালয়ের নংগৃহীত পু'খির 

ঢ-ক, খ $ অঙ্লিপি শ্রহরেকষ, মুখোপাধ্যায় 

মহাঁশয় কর্ভক সংগৃহীত । পৃষ্ঠার সংখ্যা ১৯, ও ১-৪৪। পুখিটাতে 

পিপিকাল দেওয়া আছে, উহ! অন্তান্য পুথির ন্যায় একরপই । বর্তমান ইহ| 

কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের সংগ্রহের অন্তভু ক্ত। 

৫। পাঁটনির্ণয়-__-পু'থির মংখ্যা-৪৬৪১,কলিকাতা৷ বিশ্ববিদ্যাল্ের বাংল। 

পু'থিশালায় সংগ্রহ, আঁকার ১২৯৪, পত্রসংখ্য| ১-৪, আন্টমানিক ১৫০ 

বংসরের প্রাচীন । অক্ষরগুলি অতিশয় অম্পষ্ট। 

৬। গ্রীচৈতন্ততত্বসার--পুঁথিটা বর্ধমান সাহিত্যসভার। উক্ত সাহিত্য- 

সভাঁর সভাপতি ও সংকলন গ্রন্থের অন্যতম সম্পাদক ডঃ সুকুমার মেন, 

পি-এইচ-ডি মহাশয় উক্ত পু'িটী ব্যবহার করিতে দিয়! আমাদের বাঁধত 

করিয়াছেন 
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পু'থির সংখ্যাঁ_ব-১১৫২, পুঁথিটা ২২৫ বৎসরের প্রাচীন, পু'খির তারিথ 

সন ১১৫৫ | 

৭। অষ্টরপনিরপণ--আঁকাঁর ৪+৯৮ ১২ পত্রমংখ্য। ১-৩১ ১৫০ বৎসরের 

প্রাচীন । 

গীতাম্বরদাসের অষ্টরসব্যাখ্য। ও রসমঞ্জরী ) (২) ও (৩) ব্যতীত সকল 

পুঁথি কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভাঁলয়ের নিজস্ব বাংল! প্রাচীনপু'থি সংগ্রহশালার। 

(১) অষ্টরসব্যাখ্যাঁপুঁথির সংখ্যা-৬৬৪৩, পত্রপংখ্যা ১, ৩-৯, 

অসম্পূর্ণ। অক্ষরগুলি বেশ প্রাচীন ছাঁদের। ৩।৪টা পত্রের শেষ দিকে ছেড়।। 
১৫০ বৎসরের প্রাচীন হইবে। পুঁথিখানি ছুল্পভ। 

(২) রপমগ্ুরী_-এ-ক, পুথির সংখ্যা--৪৯১৯, এসিমাটিক সৌসাইটীর 

নিজম্ব সংগ্রহশালার পু'থি। পত্রসংখ্য।--২৭, পত্রে ম্টা করিয়া প্ক্তি, 
৫৩০ শ্লোক, পুঁথির তারিখ--বাংল] সন ১১৬৫ ( ১৭৫৮-৯ হ্ীঃ), শক ১৬৮০, 

পুথির পাতীগুলি বিশেষ বিবণ। 
(৩) বপমঞ্ররী-_ এ-খ, প্ুথির সংখা--এ-৪৯১৯, পত্রসংখ্য1--২৭, 

পত্রে ৯টা করিয়! পড্ক্তি, ৫০০ শ্লোক, পুঁথির তারিখ--সন ১১৬৫ (১৭৫৮ খ্রীঃ), 

শক ১৬৮০, সম্পূর্ণ । প্রঁথিটার পাতাগ্চলি বিশেষভাবে বিবর্ণ । 
(0৪) রসমগ্তরী--এ-খ, পু'থির সংখ্যা-৪৯৫৫, এসিয়াটিক সোসাইটির 

পুঁথি । পুষ্ট1--২৭, প্রতি পৃষ্ঠায় ন্টা পঙ্ক্তি, ৫৪০ শ্লোকে সম্পূর্ণ । 
(৫) রসমঞ্জরী-__বি-ক, পুঁথির সংখ্যা--২৯৫৩, পৃষ্টা--১-২+ অসম্পূর্ণ । 

(৬) বসমপ্ধবী--বি-খ, পু'খির সংখ্য1-৫৪১১, পুষ্ঠ--২-৭, ৯-১১, 

১৩, ১৫-২০ তন্মধ্যে ৭ খানি পত্রের সংখ্য। নাই। 

(৭) রসমপ্ধবী-_বি-গ, পুঁথির সংখ্যা-৫৮৩০, পৃষ্ঠা ২১১, ১৩-২১, 

অসম্পূর্ণ । 

(৮) রপমঞ্জরী-_বি-ঘ, পুঁথির সংখা।--১৪৪9, পৃষ্ঠা--১-১৬, অসম্পূর্ণ । 
(৯) রসমগঞ্রী-_বি-চ, প্রথির সংখ্য1--৩৪৯, পৃষ্ঠা২-২২, সন ১৫৮০ 

শক, অসম্পূর্ণ । 

অধ্যাপক শিবপ্রপাদ ভট্টাচার্য, অধা।পক চিস্তাহরণ চক্রবর্তী, ডঃ গোবিন্ব- 

গোপাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীসত্যরত রায় প্রভৃতি মহোদয়গণ এই সম্পাদনার 
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কাধ্যে সহায়তা করিয়াছেন । পু'থিগুলির অনুলিপি প্রস্তুত করিতে স্েহভাজন 

শ্রহ্থশাস্ত বন্ধ, শ্রীমহীতোষ বিশ্বাম ও শ্রীনিশ্বল দাস যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের করণিক শ্রীঅনাদিভূষণ দাস, এশিয়াটিক সোসাইটির 

কর্মচারী শ্রীগিরিজ! ভট্টাচার্য ও গ্রস্থাগারিক শ্রীশিবচন্দ্র চৌধুরী ও কলিকাত। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগাঁরিক শ্রীগ্রমীল বস্থু মহাশয় মুদ্রিত গ্রন্থ ও পু'থিগুলির 

বিভিন্ন পাঠ মিলাইবার অবকাশ দিয় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন । নাভান। 

প্রেমের পক্ষ হইতে শ্রাবিরাম মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রস্থটীর ভরত মুদ্রণের 
জন্য যে সহযোগিত। করিয়াছেন তাঁহাও স্বীকাধ। কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের 

বাঙ্ল। প্রকাঁশনবিভাঁগের সম্পাদক এ।পীযৃষকান্তি মহাঁপাত্র এম. এ. এই 

নিবন্ধটার মুদ্রণ ব্যাপারে যেরূপ আগ্রহ ও দক্ষত। দেখাইয়াছেন-__তাহার জন্ত 

তাহাকে ধন্যবাদ জানাই । 

১৩৫৩।' আধাঢ 
শ্রীপ্রফুল্লচন্ত্র পাল 





সুচীপত্র 

বিষয় পল] 

রামগোপাল দাস-বিরচিত 
রসকল্পবললী ূ ১-১৮০ 

শ্রীচৈতন্ততত্বলার ১৮৩-১৯৪ 

পাটনির্ণয় ১৯৭-২০১ 

শাখানির্ণয় ২০৫-২১৪ 

অষ্টরননিরূপণ ২১৭-২১৯ 

লীতান্বর দাস-বিরচিত 

অষ্টরস ব্যাখ্য। ২২৩-২৬২ 

রসমগ্রী ২৬৫-৩৩২ 

পরিশিষ্ট ৩৩৩-৩৩৫ 

নির্ঘণ্ট ১৩৭-৩৪৮, 





লাম পোক্াালদাস ব্রি চিত্ত 

বসলক্পবজ 





প্রথম কোরক 

ম্ঙ্গলাচরণ 

বিলোকা গোশ্বামিকতং হি শাস্তং 

প্রণম্য রাধাং সততঞ্চ কষফ্ঞম্ । 

শ্যামাত্জঃ শ্রামদনাজজোইহহং 

তনোমি হত্বাদ রসকললবলীম্ ॥ 

প্রণমহো গুরুদেব করিঞা ভকতিত । 

১চবুণযুগলে ভাব দগুবৎ নাতি ॥১ 

পরমগুরু গৌসাঞ্িলর বন্দিকে চরণ । 

পরাপরগুক্ বন্দে কবিঞ71 যতন ॥ 

গুকুজ্রেণী বন্দিঞ্। বন্দে। তবঞ্ছব পোসাঞ্ি। 

এএ তিন ভুবনে যাব তুলন। দিতে নাঠডি ॥ 

বন্দে! শ্রাকষ্ণচৈতন্য ২লীলায়ৎ অবতারী । 
করুণা করিয়া প্রেম ভুবনে বিষ্তাবি ॥ 

দয়াময় প্রত্ভ বান্দো শ্রীশচীটীনন্দন । 

অনাথের নাথ প্রন পতিতপাঁবন ॥ 

বন্দে নিতভ্যানন্দ প্রস্থ সব্নগুণধাম। 

বেবভীবরমণ প্রভু” সেই বললাম ॥ 

তখণহি অমনে 
বলভদ্রঃ প্রলম্বপ্ন/) বলদেবোহচ্য ভাএঞ্রজ5 । 

বেবতীবমণে। বামহ কামপালে। হলাযুধঃ ॥ ইন্ভি 

বন্দে! অদ্বৈতপ্রকু সীতাদেবী সঙ্গে । 
যাহার গ্রতিজ্ঞ। প্রস্ছু না করিল ভঙ্গে ॥ 

গঙ্গাজল তুলসী দিয় কৃষ্ণ আরাধিলা। 
সেই গকৃপাফলে* প্রভু ভুবনে জন্মিলা ॥ 



রসকলবলী 

তথাহি শ্রীচৈতন্তচরিতাম্বতে অদ্বৈততত্বোপাখ্যান 

মহাবিষুতর্জগত্কর্ভী মান্য ঘঃ ত্জত্যদঃ | 

তশ্তাবতাবর এবায়মদ্বৈতাচাধ্য ঈশ্বরঃ ॥ 

অছৈতং হরিণাছৈতমাচাধ্যং ভক্তিশংসন1ৎ । 

ভক্তাবভারমীশহং তমদ্বৈতাচাধ্য মাশ্রয়ে ॥ ইতি 

বন্দো গদাধর নাম “পপ্ডিতৎ মহাশয় । 

যাহার মধুর রসে কষ্ণ বশ হয় ॥ 

বন্দো শ্রামুকুন্দদাস আর নবহরি । 

শ্রীরঘুনন্দন বন্দে! বড় ভক্তি করি ॥ 

»দামোদরম্যক্ধপ৬ বন্দো পণ্ডিত বক্তরেশ্বর । 

বন্দে! ছুই হরিদাস আব কাশীশ্বর ॥ 

শ্রীবাঁস বাঁক্দেব আদি পারিষদগণ। 

দ্বাদশ গোপাল আর "মহাক্তের? চরণ ॥ 

বন্দো ব্ূপ সনাতন ছুই মহাশয় । 

চর্ণযুগল তার করিক্ে হৃদয় ॥ 

শ্রীজ্জীব গোব্বামীর বন্দিকে চরণ । 
বদ্ুনাথি গোস্বামী বন্দো করিয়া হতন ॥ 

"প্রীভট্রপ শোসাঞ্রির চরণ বন্দিয়া | 

ব্রজবাসিগণ বন্দে! সাবধান সহএল। ॥৯ 

আত্মনিবেদন ১০মঞ্ঞ১০ করিতে ভন্ড । 

১১শ্রাোবৈষ্জবের১১ উপরোঁধ নাহিক এডাঁড ॥ 

ছুই চারি €বঞ্জব মোরে ৫কল উপবোধ। 

১২সংস্কভ বুঝিতে মোর নাহি কিছু বোধ ॥৯২ 

ভাব! করিয়া ১-রস১১ বুঝাহ আমারে । 
অভঞএব সংক্ষেপে কহি না হয় বিস্তারে ॥ 

কেতুগ্রামে ভান্গ্রামে তৈঞ্ণব ছুই চারি । 
১»সভাঁকার৯* উপরোধ এড়াইতে নানি ॥১৭ 
আমিহু পণ্ডিত নহি না জানি কোন শাক । 
মহাজনের মুখে কথা ১৬যেই শুনি মাত্র ॥১ 



প্রথম কোরক 

1| মহাজনের ১*গীত গ্রন্থ পণ্য১৭ ছুই চারি। 

। ক্রম-ব্যতিক্রম কিছু বুঝিতে ন! পারি ॥ 
অতএব সভার চরণে করে। পরিহার । 

উপাধি জানিয়। দোষ ১৮ক্ষেমিবে১৮ আমার ॥ 

বাধাকঞ্জরসকল্পবলী এ গ্রন্থের নাম। 

প্রতি দলে রসের কথা করে! অন্থপাম ॥. 

শ্ীরতিকাস্ত « গ্রভু ঠাকুর আমার। 
যাহার চরণ বহি গতি নাহি আর 

তাহার উচ্ছিষ্ট মোর আছয়ে অন্তরে । 

সেই বলে যেই কিছু নিবেদন করে ॥ 

শ্রোত। বৈষ্বের গণে করে! পরিহার । 

শ্রগোপালদাপ কহে রসের বিচার ॥ 

ইতি গ্রীরাধাকঞ্খরসকল্পবন্লীগ্রন্ছে প্রথমদলে মঙ্গলাচরণে 
স্রমলে! নাম প্রথম: কৌরকঃ। 

পাঠাস্তর 

১--১ মুল--ার চরণ-জুগলে করে! দণ্ডবত নতি | গৃহীত পাঠ প্রী ও ঢা। 

২ মু--লীলা' গ্র-গৃহীভ। ৩ মু--অদ্বৈতচন্ত্র, গৃ-শ্ । 

৪ মু--করুণায়, গ-্রী | ৫ গ্রী-দুই | 

৬ শ্রী, যু- পণ্ডিত, কবি _গ্। ৭ মু- মহান্ত, পা-গু। 

৮ বি-ক-_ ভট্ট উপাধ্যায়, শ্রী-ভট্টোপাধি। » ক-বি-হৈয়]। 

১০ মু-আমি, গু । ১১ ঢাঁখ বৈধবের । 

১২ 9--টাখ, মু সংস্কৃত না বুঝি আমা নভার নাহি বোধে । 

১৩ ঢাখ- গু মুরসির । ১৪ নু--তা সভার । 

১৫ ইহার পর (ঢাখ )-- অতিরিক্ত পাঠ ৪ 

প্রথমে কড়চা রন করিল প্রবন্ধ । 

পশ্চাৎ করিব ভাষার অনুবদ্ধ ॥ 

১৬ ঢা-খ--গুনিয়াছি মাত্র । ১৭ ঢা-গ, বি-ক-গীতপঞ্ভাগ্রন্থ | 

১৮ ঢা-খ--গৃ, মু--ন। লইবে |] 



দ্বিতীয় কোরক 

নায়কলক্ষণ 

জয় জয় শ্রীরুষ্ণচৈতন্ত অবতার । 

নাষ লীলা ১গুণ তেই১ কত্রিল প্রচার ॥ 

শৃঙ্গান আদি নব রস সব শাপ্রে কক্স। 

উজ্জ্বল মধুর বস বণিব নিশ্চয় ॥ 

তথাহি নাঁমলিঙ্গাশাসনে 

শৃঙ্জার-বীর-করুণাভুত-হাশ্য-ভক্ষানকাঃ । 
বীভৎ্সবৌদ্রে চ বসাঃ শুঙ্গারঃ শুচিরুজ্বলঃ ॥ 

নাস্সকেব্র লক্ষণ আগে কহি বিবরণ । 

পশ্চাৎ্ নায়িকার কহিব ধরণ ॥ 

উত্তম নায়ক আর নাকসক মধ্যম । 

প্রকৃত নায়ক যেই ] কহি যে অধম ॥ 

অপ্রাকতে উত্তম সাধারণ নাহি হয়ে ॥ 

উত্তম মধ্যমগণ ভরতমুনি কহে ॥ 

ব্রজবিলাস ৩বর্ণনায়ে সেহেো নাহি হয়ে । 

বেদের অগোোচর তবে জানিহ নিশ্চয় ॥ 

তথাহি বেদহুর্গামতি প্রলিহ্ছম্। 

আঁসপসিকশেখর *কষ্5 সনব সস জানে । 

সর্তক ঠেখকিধ বুলস সেই কবে আন্বাদনে ॥ 

তথাহি বসাম্ৃতসিন্ধো 

লিছ্ধাস্ততত্বভেদেহপি শ্রীশ-কষ্-ম্বক্ূপযোঃ। 
বসেনোত্ক্ুত্ততে কৃব্ক্ধপমেষ! বসম্থিতিই ॥ 

নাক নাযিক1 যদি সমরস দেখি । 
ব্রজে সমবস নাহি সর্বশাস্মে লেখি ॥ 



দ্বিতীক্ম কোরক 

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতাঁমুতে 

“ছুহাকার সমরস ভরতমুনি মানে। 

আমার ব্রজের রস সেহে। নাহি জানে ॥” ইতি 

সমরসের এই অর্থ সমান স্থখ হয়ে । 

৬যেই সুখ নাঁয়কে সে সুখ নায়িকার দেহে" ॥ 

নায়ক আলিঙ্গনে যত সুখ পাস্ব। 

নায়িকার হৃদয়ে "তত সখ উপজয়" ॥ 

প্রি়্ামুখ চুম্বনে যত হয় রজ। 
চুম্বন করাইলে হয় সমান তরঙ্গ ॥ 

নয়নে নয়নে যবে দর্শন হয় । 

সমান স্থখ হয় অঙ্গে ভাবের উদয় ॥ 

“নিজ নিজ মুখে সখী কামের লক্ষণ।” 

কষ নুখে সুখী গোপী প্রেম শ্রয়োজন ॥ 

তথা হি তন্ত্র 

প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্াগমৎ প্রথাম্ ॥ ইতি 

কষ্ণস্থখ তাত্পধ্য তেঞ্রি করি মান । 

কৃষ্ণহুখ নিষিত হয়ে *সপত্বীক জ্ঞান৯ ॥ 
ব্রজের ঈ্ধ্য1 হিংন। সামান্য জীবে নাঞ্ি। 
রুষ্ণকুখ লাগি রস-কলহ বাড়াই ॥ 

উত্তম নায়ক কুষ্ণ নান। গুণ ধরে। 

বহু নায়কের গুণ লিখয়ে শৃ্গারে ॥ 

তথাহি বসামৃতসিন্ধো 
সদ। স্বরূপসংপ্রাপ্তঃ সর্ববজ্ঞো। নিত্যনৃতনঃ। 
সচ্চিদানন্দদান্দ্রাঙ্গঃ সর্বসিদ্ধিনিষেবিতঃ ॥ 

অবতার অবতারী কিবা মহৎজীবে হয়ে। 
শঙ্গার আদি শীস্ত নবরস কহিয়ে ৷ 

তথাহি অমরে 

শৃঙ্গারবীরকরুণ ইত্যাদি । 



রলকল্লবলী 

সভাকার নবরস আছয়ে নিশ্চয় । 
কারো কোন গুণমাত্র হয়৯* অতিশয় ॥ 
১” কোন শাস্ত্রে রস আছে দ্বাদশ প্রকার । 

বাহুল্য হেতু সেই ন1 কল বিস্তার ॥ 7১১ 
শঙ্গার রস কৃষ্ণের প্রধান প্রচার । 

আর সব রল হয় ন্যুন ব্যবহার | 

তত্রোক্তং শ্রীজয়দেবেন 

শৃঙ্গারঃ সথি মুন্তিমানিব মধো মুগ্ধে। হিঃ ক্রীড়তি। 

বীররম রঘূুনাথ নাটকে কহে বড়। 
মহাপ্রভু অবতার করুণায় ১২দঢ১২ ॥ 

অদ্ভুত বামন রদ কহে ভাগবতে । 
ভয়ানক নুসিংহ অবতার গণিতে ॥ 

হান্ত বীভৎস আর ১৯৩ছুই৯২ রস হয়। 

অবতার সকলের আছয়ে নিশ্চয় ॥ 

সকল সভায় ১৪আছে১* মুখ্য যে গণন। 

শৃঙ্গান বণিতে যে শুজার প্রয়োজন ॥ 

অথ প্রপঞ্চ ॥ উজ্জ্বলে 

শৃঙ্গাররসসর্বন্বং শিখিপিচ্ছবিভূষণম্॥ ইতি 

অপিচ 

শঙ্গাবরে চ রতিঃ স্থায়ী বীরে চোৎ্সাঁহ ঈবিতঃ । 
ভয়ানকে ভয়ং ভাতি বৌব্রে ক্রোধগুণোদয়ঃ ॥ 
বীভৎমেশপি জুগুপ্স স্যাৎ করুণে শোক উচ্যতে । 

অদ্ভুতে বিস্ময়ে! নাম শাস্তে শাস্তিসমুদ্গমঃ ॥ ইতি 

অথ চতুব্বিধ নায়কভেদ 
তথা হি উজ্জ্বলে 

অস্ককুলে। দক্ষিণশ্চ শঠে। ধৃষ্টশ্চতুব্বিধঃ ॥ ইতি 

নায়কের স্বভাব চতুব্বিধ হয়। 

অনুকুল দক্ষিণ শঠ বুষ্ট কহয় ॥ 



দ্বিতীয় কোরক 

তত্রাদৌ শঠঃ 
»৫প্রথমেত নায়কের শঠ গুণ কহি।১« 

সাক্ষাৎ সম্মান আর পরোক্ষতে নাহি ॥ 

এক কাস্ত। সহিত ১৬্গ্রীত১৬ নানাবিধ করে। 

*অন্তের যে ঘর যাঞা তাহার কুৎসা বলে 1" 

নিগুঢ় অপরাধ করি ভয় নাহি মানে। 

অতএব শঠ বলি শাস্ত্রের প্রমাণে ॥ 

তথাহি উজ্জবলে 

প্রিক্ং.বক্তি পুরোহন্থাত্র বিপ্রিয়ং কুরুতে ভূশম্। 

নিগুঢমপরাধঞ্চ শঠোহয়ং কথিতো। বুধৈঃ ॥ ইতি 

১৮] শঠগুণে নায়ক হয় চব্বিশ প্রকার। 

গ্রন্থের বাহুল্য ভয়ে ন! কৈল বিজ্ঞার। 1১৮ 

অথ ধৃষ্ট 

ধুষ্ট নায়কের গুণ কছি বিবরণ । 

নায়িকার ভোগচিহ অঙ্গের ভূষণ ॥ 

১*সিন্দর কজ্জলাদি সর্ববাঙ্গে ধরিয়! ।১৯ 

অন্ত কাস্তাকে কথ। কহে নির্ভয় হুইয়। ॥ 

তথাহি উজ্জ্লে 

অভিব্যক্তান্যতরুণীভোগলস্াপি নির্ভয়ঃ। 

মিথ্যাবচনদক্ষশ্চ বৃষ্টোহয়ং খলু কথাতে ॥ 

ধুষ্ট নায়কের গুণ চব্বিশ প্রকার । 

সংক্ষেপে কহিয়ে ইহার ন। হয় বিস্তার ॥ 

প্রেক্পপী অনেক সমান ভাঁব করে। 

সভার সহিত প্রীতি সরল ব্যবহারে ॥ 

দক্ষিণ স্বভাব সরল সর্ব তন্ত্রে হয়। 
২*অনুকূল কহি রস চারিবিধ হুয় ॥২ 



বূনকল্পবল্লী 

তথাঁহি উজ্জ্বলে 

অতিরভ্ তয়! নাধ্যাং ত্যক্তান্য ললনাস্পহঃ | 

সীতায়াং বামবৎ সোহয়মন্থকুলঃ প্রকীত্তিতঃ ॥ 

একজন বিচ আর কিছু নাহি জানে । 

অনুকুল নায়ক এই শাস্ম পরমাঁণে ॥ 

তথাহি উজ্জলে 

বাধায়ামেব কুষ্ণন্য সু প্রসিদ্ধাহকুলত] | 

তদালোকে কদাপ্যশ্ত নান্াসঙ্গস্থৃতিং ব্রজেৎ ॥ ইতি 

অনুকুল নায়ক যে চব্বিশ বিবরণ । 

চবিবশ [ চতুর্ ] গুণে হয় ছেয়ানই গণন ॥ 

অনুকুল নায়ক পুন চতুব্বিধ হয়। 

ধীরোদাত্ত ধীরললিত ধীরশাস্ত ধীরোদ্ধত হয় ॥ 

তথাহি উজ্জ্বলে 

স পুনশ্চতুর্বিধঃ স্যাঁৎ ধীবোদাতে! ধীরললিতে! 
ধীরশাস্থত্তথ1 ধীবোদ্ধতঃ | 

তত্র পাঠাস্তরে 

ধীবোদাতোহনকুলঃ ॥ 

তথাহি উজ্জলে 

গভীীবে। বিনয়ী ক্ষান্ত: করুণ: সুদৃঢব্রতঃ । 
অকথনে? গুঢগর্বেব। ধীবৌদাত্তঃ সুসবভৃৎ ॥ 

ধীরোদাত গুণ হয়ে নায়ক গভীর । 

বিনক্সী ক্ষমাযুত্ত আঁর অতি দয়াশীল ॥ 

দুঢ়বাচ] গুঢ়গর্বব নান। গুণ ধরে। 

শ্লোকার্থ উদাহরণ কহিল অল্লাক্ষবে ॥ 

ধীরোদাভ নায়ক রঘুবীরে হয়। 

অলঙ্কারশাস্থে ২১ইহ1২৯ প্রমাণ কহয় ॥ 



দ্িতীয় কোঁরক ১১ 

তত্র ধীরোদ্ধত 

মাত্সধ্যবানহঙ্কারী মায়াবী রোষণশ্চলঃ 

বিকখনশ্চ বিছতিধাাঁরো দিত উদাহতঃ ॥ 

সগর্ধব অভিমান নিশ্মংমর নহে। 

শ্লাঘামুক্ত বীর ওদ্ধতা অভিশয়ে ॥ 

ধীরোদ্ধত গুণ ২২এই২২ ভীম বীরে হয়। 

এই সকল প্রমাণ সর্বশাস্তে কয় | 

অথ ধীরশাস্ত 

তথাহি উজ্জলে 

শমপ্রকৃতিকঃ ক্লেশসহনশ্চ বিবেচকঃ। 

বিনয়াদিগুণোপেতে] ধীরশাস্ত উদীধ্যতে ॥ 

ধীরশাস্ত ২তনায়ক১০ রাজা যুধিষ্ঠির 

সাহজিক প্রীত তার ধশ্মশরীর ! 

শৃঙ্গার বিষয়ে তার না হয় যোজন । 

২*ধীবশাস্ত নায়কে১* দেখি কষ্টকল্পন। ॥ 

তত্র ধীরললিত 

তথাহি উজ্জ্বলে ॥ 

বিদ্ধ! নবভারুণ]ঃ পরিহাসবিশারদঃ | 

নিশ্চিন্তে ধীবুললিতঃ শ্যাঁ প্রায়ঃ প্রেয়সীবশঃ ॥ ইতি 

বিদগ্ধ ২«চতুর কৃষ্ণ*ৎনৃতন যৌবন। 
পরিহাপসে বিশারদ অতি বিচক্ষণ ॥ 

নিশ্চিন্ত সরল স্বভাব স্ত্রীর বশ হয়। 

ধীরললিত কৃষ্ণের হ্বভাঁবসিদ্ধ কয় ॥ 

সকল নায়কের গুণ ধরে সর্বক্ষণে। 

নায়ক শিরোমণি ২৬কৃষ্ণ শাস্বেত লিখনে ॥৯৮ 

অশেষ "নায়কের গুণ নানাবিধ২" ধরে। 

নাগর-শেখর গুণ লিখয়ে শ্রঙ্গারে ॥ 

তথাছি 

নায়কানাং শিবোবত্বং নায়িকাঁনাৎ শিরোমণিঃ ॥ ইতি 



রসকল্পবজী 

তত্র চতুব্বিধ সখ! 
চতুব্বিধ সখা ২*সছিতে থাকে২৮ নিরস্তরে । 
গোচারণ আদি ২*কত২* নান। লীল। করে ॥ 

তথাহি রসাম্বৃতসিন্ধৌ চ 
সৃহৃদশ্চ সখায়শ্চ তথা প্রিয়সখাং পরে। 

প্রিয়নশ্মবয়স্তাশ্চেতুযুক্তা গোষ্ঠে চতুব্বিধাঃ ॥ 

সথ। প্রিয়সখা আর প্রিয়নন্মস্থা | 
স্হাৎসখ। আদি এই চতুব্বিধ লেখ। ॥ 

তত্রাদে স্থহৃৎসখ। তথাহি রসাম্ৃতসিদ্ধো 

বাৎ্সল্াযগন্ধিসখ্যণস্ত কিঞ্িতে বয়সাধিকাহ । 

সানুধান্তন্য দুষ্টেভ্যঃ সদ। বক্ষাপনাক্মণাঃ ॥ 

বয়সের বড় ভাই হন শ্রীবলরাম । 
ক্ভদ্রমগুলী দণ্ত্রী প্রভৃতি বরজপ্রধান ॥ 

প্রাণের দোসর সভে বিদ্বনিবারণ। 

সংগ্রামবিজয়ী বল €্দতাবিন1শন ॥ 

»*ক্হৃতৎসখা মগুলী ভদ্রসেন বীব্রভদ্রগণ । ০০ 
বয়মের যোগ্য নহে তভু করে গোচাবণ ॥ 

বাভযুদ্ধ স্বন্ আবোহণ নানী খেলা । 

ভখল ভ্রব্য খাঁজ খাওষাক্ম এই সব লীল। ॥ 

তথ প্পিয়সখা 

তথাহি বুসাম্বতসিন্ধষৌ চ 

শ্ীদাম। চ আদম! চ দ্াম। চ বস্থদামকঃ। 

কিক্ছিণীষস্তোককৃফ্ণা২শুভদ্রসেনবিলাসিনঃ ॥ 

০ ১প্রিয়সখ] দাম স্দাম বক্কদাম ।০১ 

স্ভোক কষ কিন্কিণী ০২প্রিয়সখ।০২ অন্গপাঁম ॥ 

নায়কের গুণ ধরে, সর্বরস জানে । 

৩০সখা-কুখে ক্ুণী০ আপন স্থথ নাহি মানে 



দ্বিতীয় কোরক ১৩ 

অথ প্রিয়নম্মনথ। 

তথাহি বিদঞ্চমাধবে_ 
সুবল উজ্জলশ্চৈব তথ! বৈ মধুমজলঃ। 

প্রিয়নন্মসধ সবল মধুমঙগল নাম । 

বয়সে ০খাটো« সে [হয়ে] রসের নিধান ॥ 

নায়কের সঙ্গে সেই থাকে নিরস্তর | 

৩৫কেবল সখার হয় সেবক অনুচর ॥০৫ 

নিজ সুখের গন্ধ নাহি নায়কের স্থখে সুখী । 

দূতের প্রায় সন্ধান ৩৬আ্ী-স্বভাব”৬ দেখি । 
স্ত্রীর সঙ্গে কথা কহে সর্বব গৃহে যায়। 
অপেক্ষা নাহিক করে মিশয়ে শিশু প্রায় ॥ 

৩৭রূসেতে বৈদঞ্ধ্য সব সর্ব কল! জানে ।* 

কৃষ্ণের সঙ্গে গোপীর সুখ অধিক করি মানে ॥ 

নিজ্জনে বসিএল বাধাকৃষের সেবা করে। 

কেবল পুরুষ ৩*প্রকৃতির ভাবত৮ অন্তরে ॥ 

শয়নে ভোজনে সঙ্গে থাকে সর্বক্ষণ । 

কেবল রাধাকৃষ্ণের বিলাস কাঁরণ ॥ 

অথ সখা 
সখ। বয়সে ছোট দাস অভিমান । 

অজ্জুন বিশীল আব স্থবাঁহু অভিধান ॥ 

প্রিয় নম্মপ্রিয় আব পঞ্চগুণ ধনে। 

পীঠমর্দক চেটক আর বিদূষকত। করে ॥ 
বিট আদি নশ্মপ্রিয় এই পঞ্চমত । 

নিজ নিজ কাধ্য করে কৌশলবিদিত ॥ 

তথাহি বিদ্ধমাধবে 

পীঠমদ্দিশ্েট কশ্চ বিটশ্চৈব বিদৃষ্কঃ। 

প্রিয়নন্মস্তঘৈবৈতিত্যাদি পঞ্চধা মতঃ ॥ 

(১) অথ প্রিক়নর্মসথা 

প্রিয়নম্শসখ| গুঢ়তত্ব জানে ভাল মত। 
কাল দেশ পাত্র গোপীর জানে অভিমত ॥ 



১৪ বসকলবলী 

(২) অথ চেটক 

চেটক ভঙ্গুর ভূঙ্গাদি হএত নফব। 
ঠাকুবেব ০*অভিমতত৯ সন্ধান কৌশল ॥ 

(৩) অথ বিদূষক 

বিদূষক মধুমঙ্গল করে পরিহাস। 

ইঙ্গিতে বসের কথ। কহয়ে নিধ্যাস ॥ 

জার কথা সেই বুঝে ষথার্থ কথা কষে। 

*০রস স্বরূপ বাক্য সহজ স্থখময়ে ॥৪ ০ 

বিদগ্ধমাধবে *১এ সব*্১ সুন্দর বচন । 

মধুমঙলের কথা অকথ্য কথন ॥ 

তথাহি উজ্জবলে 

আ'ত্যন্তিকরহন্যজ্ঞঃ সখখীভাবসমন্বিতঃ ইতি ॥ 

(৪) অথ বিট 

কামতম্ত্রকল। ৪২বিট", জানে ভাল মতে। 
দূত হএগ মিলন যে করায় সক্ষেতে ॥ 

নান। ছল করিয়া যায় নায়িকার পাশে । 

নায়কের গুণ চনিত্র জানায় বিশেষে ॥ 

সথাহি 

কামতস্ত্রকল/কোবিদে! বিট ইত্যভিধীয়তে | ইতি 

(৫) পীঠমদ্দক 

পীঠমদ্দক গুণ ধরে শ্ীদাম গোপাল । 

নায়কের সমান শুণ আদর অপার ॥ 

নায়িকার বন্ধুবর্গে তাহার গণন। 
পৰ্োক্ষেতে কবে নায়কের দোষ নিবারণ ॥ 

গোবদ্ধন মলিকেব বাক্য দণ্ড করে। 

এ সকল ব্যক্ত উজ্জ্বল গ্রন্থে বিস্তারে ॥ 

তথাহি উজ্জ্বল 

কালিন্দীপুলিনে মুকুন্দচরিতং বিশ্বস্ত বিস্মাপনং 

ভরষ্টং গক্ছতি গোঁষ্টমেব নিখিলং নকাত্র চন্দ্রাবলী। 



খিতীয় কোরক- | ১৫ 

ব্রমস্তম্ত সুহ্বত্তমাঃ শ্বয়মমী পথ্যঞ্চ তথ্যঞ্চ তে 
মা গোবর্দনমল্ল ঘট্টয় মুখ। গোবদ্ধনোদ্ধারিণম্ ॥ ইতি 

*৩ আর চারি সখ। হয় লীলার সহায়। 

রসস্বক্ূপ বাক্যে রস উপজাঁয় ] 15৩ 

বসস্ত **কো কিল আর*5 উজ্জল মদন । 

প্রকৃতি স্বভাব অঙ্গ অনঙগবর্ধন ॥ 

অভিন্নদেহ সব কৃষ্ণের স্বব্ূপ। 

উদ্দীপন আলহ্বন মহাঁভাব-রূপ ॥ 

নায়কের সামগ্রী কহিলাড অল্লাক্ষরে। 

নায়িকার কথ। কিছু কহিব বিস্তারে ॥ 

আগে স্তুল কহিল চারি নায়ক এক করণ। 

চতুবিংশতি অনেকে করিএঞ্াাছেন বর্ণন ॥ 

ছুই চাঁরি লেখি মাত্র দিগদরশন। 

সব বুঝ] না যায় কৈল সংক্ষেপে বর্ণন ॥ 

হ্ররতিপতি- -চরণযুগল করি সার ।_. 

গোপালদাস কহে গতি নাহি আর ॥ 

ইতি শ্রীরাধাকুষ্ণরসকল্পবন্লী দ্বিতীয়দলে 
পুষ্সাগে! নাম [ দ্বিতীয়ঃ ] কোরকঃ জমাপ্ত2। 

পাঠাস্তর 

ম-নিজ গুণ, গৃ-শ্রী। ২ বিক'শ্রী-তাহে। 

৩ ঢ।-থ- বর্ণনা। ৪8 ঢাঁঁখ_নেই | ও গু হী মু নিহে। 
৩ বি-ক, শী জেই ছু নায়কের সেই সণ নায়কের দেহে। 

৭ ঢাখ_-এতেক সুখ উপজ।এ* শা উপজয়। 

৮ বি-ক- নিজ হুখে সখা হহে কামের তাংপধা লক্ষণ | 
ঢাখ-পনিজ শিজ সুপে সুখি কামের লক্ষণ | 

৮». ঢাখ-সাপত্বীক জ্ঞান । ১. মু-কাহার জে কোন গুণ হয়ে, গর 

১১ ইহ!বি-ক হে নাই। ১২ বু দূ, গা । ১৩ মু জাত ছা, আ। £_- ঢা, 
এ 

১৪ ঢাঁখহয়। ' ১৫ শ্রী প্রথমে শঠ নায়কের গুণ কহি। .: 2৬ আর দি 
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রসকল্পবজী রি 

শী- অগ্ঠের ঘর জাইতে তার কুৎসা! বোলে। 

বি-ক-_অন্তের ঘর জাই তাহার কুচ্ছ! বোলে । 

প্রী-তে নাই । 

গৃ- রী মু--সিন্দুর কজ্জলাদি সর্ধধা্গে ধরিয়া । 

বি-ক-_সিন্দূরকজ্জল ব্যক্ত শিরেত ধরিয়। । 

গ্--শ্রী, ঢাখ। 

মু- দক্ষিণ কুল নায়ক এই সর্ধশান্ত্রে কয়। 

বি-ক-_অনুকুল রস চারিবিধ হয়। 

গ্রী-_জেই। ২২ শ্রী-লক্গণ। ২৩ মু--গুণ হয়ে, গু-_ঢা খ। 

ঢাঁখ-ধীর ললিত বিন । ২৫ শ্রী-নায়ক । ২৬ আ্ী-_সেই শান্সের লিখন 

শ্রী-_নায়কে নানা গুণ । 

শ্রী মহিভ। 

বি-ক- সঙ্গে থাকেন। 

আ--করি। 

মূল পু থি-_ 

তথাহি রসামুতসিন্ধৌ চ 

মণ্ডলী ভদ্রসেনশ্চ বারভুদ্রগণত্তথা | ইতি 

মণ্ডলী ভদ্সেন বীর আর ভদ্রগণ । 

গৃহীত পাঠ শ্রীথণ্ডের পুথি। 

?- ৩ যুদাম হদাম। প্রদান আর বঙ্গদাম। ৩২ গৃঁ- শ্রী, মু-সখ।। 

গৃ_ শ্রী, মু-_দখার সুখে সুখী সদা । ৩৪ গৃ- প্র, মু-_ছোট | 
গৃ- শ্রী, মু কেবল হয়ে সখা রসের অনুচর | 

গৃঁতী ও ঢা, মুস্ত্ীর স্বভাব । 

গৃ- শ্রী" মু-রসবৈদগ্ধো সব গোগীর কল! জানে । 

গৃ-ত্রী ও টা, মু-স্বভাব প্রকুতি। ৩৯ মু-অভিমত জানে । 

বি-ক-_জাহার কথা! বুঝে সেই জথাথ করিঞা] । ৪১ গৃ-শ্রী, মু উহা। 
শ্রী-নীজ। 

গৃ-_প্রী, বি-ক. ও ঢ1। এ 

মু-_মধুর রসে আর সথা লীলার সহায়ে। 

রসম্বরূপ বাকা কহে রস উপজায়ে ॥ 

মু কো'কলাদি, গৃ--ঞ্রী ও চা। 



সখীকদন্ব 

বন্দে শ্রকফটচৈতন্ত নিত্যানন্দৌ সহো দিতো । 

গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তে চিত্রৌ শব্দ তমোচদে 

জয় জয় শ্রীকফ্চৈত্ন্য নিত্যানন্দ নাম । 
জয় গদ্দাধব সর্বশক্তি অন্ছপাঁম ॥ 

জয় জগ শ্রীমুকুন্দদাস ১শ্রীনবহুবি১ | 
জয় শ্রীরঘুনন্দন ২ কন্দর্পমাধুবী২ ॥ 
জয় প্রভু কপাময় ঠাকুর কানা । 

ব্রিভুবনে যার বংশে তুলন। দিতে নাঁঞ্রিও ॥ 

জয় »শ্রীরায় ঠাকুব* মদনমোহন নাম । 
তাহার তনয় পঞ্চ সর্বগুণধাম ॥ 
তার বংশে মোর ইষ্ট ঠাকুর শ্রীরতিকাস্ত । 

রাধাকুষ্ প্রেমদ্দাত। পরম নিতাস্ত ॥ 

৭অদোষদশ্শি প্রভু পতিতপাবনৎ । 
মোর ভরসা কেবল তাহার চরণ ॥ . 

ভাষা ছন্দে করি ভেগঞ্ঞি গ্রস্থের বচন ॥ 

তথাহি উজ্জ্লে 

ও স্বকীয়! পরকীয়া! চ নায়িক? দ্বিবিধ! মতা ॥ ইতি 

স্বকীয়] নায্িক] আর পরকীয়া কহে। 

৬সাধারণ নায়িক। অপ্রাকৃতে নাহি হয়ে ॥ 

সাধারণ নায়িকা হয়ে "অর্থলোভে রতি । 

দোষ গুণ নাহি জানে অর্থ লাগি প্রীতি ॥ 

তথাহি উজ্জ্বলে 

অর্ধলোভে বরতিৎ কুর্য্যাঁৎ সা চাপি নাস্সিকাধমা ॥ 

৮*এ সব” মাঁছষ হএ প্রাকৃত ভিতরে । 

অপ্রাকৃতের তুলনা দেয় সেই "নর ছারে* ॥ 



বুসকল্পবজী 

অপ্রাকত নিত্য পদার্থ রসের সিন্ধু হয় । 

তার কণার আভাস নাহি ভ্রিজগৎত্ময় ॥ 

তত্র আদে স্বকীয় তথাহি উজ্জ্বলে-_ 

করগ্রহবিবিং প্রাণ্তাঃ পত্যুরাদেশতৎ্পবা2। 
পাতিব্রত্যাদদ বিচলাঃ স্বকীয়াঃ কখিতা ইহ ॥ 

স্বকীয় পাণিগ্রহণ ধন্ধমপত্ী জানি । 

দাম্পত্োব পরস্পর পিরিতি বাখানি ॥ 

আপন স্বামী বলিএল নাহি “বিচ্ছেদের ভয়*, 
অতএব প্রগাঁ ভাব না দেখি অতিশক্ষ ॥ 
১০ছারকতে১০ স্বকীয় এই সর্ব শাকষ্ে কয়। 

ব্রজে পরকীয়) ভাব দেখিএ নিশ্চয় ॥ 

ব্রজেত স্বকীয়! ঘি কোন শাস্সে শুনি । 
তবে সর্বশাস্তের মম্ম১১ বুঝিতে না জানি ॥ 

৯২ গুরুপবম্পবায় শ্রীভাগবত অন্সাবে । 

পরকীয়া রস সেই ভুবনে বিস্তারে ॥ 1৯ 

যছ্যপি পরকাীয়।"ভাঁব দোঁষএ অলঙ্কানে । 

অপ্রাকতে নহে সেই প্রাকৃত ভিতরে ॥ 

তথাহি উজ্জ্বলে-_ 

লঘ্ুত্বমক্্র য্ প্রাক্তং তত তু প্রাকৃতনায়কে । 
ন কষে বপনিধ্যাপন্বাদার্থমবতারিণি ॥ 

অথ পরকাক্সা তথাহি উজ্জ্বলে-_ 

বাগেণৈবাপিভাত্মানে! লোকষুগ্মানপেক্ষিণা ৷ 
ধম্মেণান্বীকৃভা ঘাস্ত পবুকীয্বা। ভবস্তি ভাঃ ॥ 

২হ[ ব্রজে বিলাস বর্ণনা বেদ অগোচব । 
কাহার শকতি জে করে প্রত্যুত্তর ॥7১৩ 
পণুক্ীয়া ভাবে কষ গোপিকারষণ। 
শ্রুতি আদি সর্ব১* দেবগণের১৭ হবে মন ॥ 



| তৃতীয় কোরক ১৯ 

১থ[ পরকীয়। দ্বিবিধা_- 

সাধননিহ্ধা নিত্যনিদ্ধা ছুই বিধ হয়। 

নিত্াসিদ্ধ। গোপীগণ সাধনসিদ্বা আর কহে ॥ 

তত্র আদৌ সাধনসিদ্ধা-_ 

সেই সাধনপিছ্ধ। হয় ত্রিবিধ প্রকার । 

শ্রুতিকন্ত। মুনিকন্1 দেবকন্যা আর ॥ ]১« 

তত আদে শ্রুতিকন্তা-_ 
পূর্ববকল্পে অনেক বেদ করিয়া স্তবন। 
১৬বরলন্ধা হইলা তবে ৯৬শ্রতিকন্যাগণ ॥ 
বৃহত্বামনপুরাণে আছে এ সব প্রমাণ। 

১"বিধিমার্গে ছাড়িয়া বেদ ১"বাগমার্গে পান ॥ 

তত্র শ্রীভগবাঁন্ উবাচ-_ 

পৃথিব্যাং ভারতে বর্ষে মাথুরে মম মগ্ডলে। 

বৃন্দাবনে ভবিষ্যামি প্রয়াগে রাসমগুলে ॥ ইতি 

তথাহি বৃহদ্বামনে শ্রুতয়ঃ উচু+-_ 

কোটিকন্দর্পলাবণ্যে ত্বয়ি দৃষ্টে মনাংসি নঃ। 
কামিনীভাবমাসাগ্য স্মরমুগ্ধান্যসংশয়ম্ ॥ ইতি 

যথা তল্লোকবাসিন্তঃ কামতত্বেন গোপিকাঃ | 

ভজস্তি রূমণং মত্বা চিকীধাজনিতাস্তথা ॥ ইতি 

তত্র মুনিকন্য1-_- 

পূর্বের মহাঁখষি সব দণ্ডককাননে। 
বঘুনাথ দেখিঞা। গোপাল পড়ে মনে ॥ 

তথাহি উজ্জ্বলে-_- 
গোপালোপাসকা: পূর্বমপ্রান্তাভীইনিদয়ঃ ॥ 

রাঁগযার্গে ভজি গোকুলে হইলা নারীগণ। 
কামান্ছগ। ১৮হএএ১৮ পাইল ব্রজেন্দ্রনন্মন ॥ 



চু, বসকল্পবজী 

তথাহি পদ্মপুরাণে--- 

পুর! মহর্যয়ঃ সর্ব দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ। 

ৃষ্টা রামহরিং তত্র ভোক্ত,মৈচ্ছন্ ুবিগ্রহম্॥ ইতি 

অপি চ-- 

তে সর্ষে স্্ীত্বমাপন্নাঃ সমুদ্তাশ্চ গোকুলে। 

হবিং সংপ্রাপ্য কামেন তত উত্তীর্ণ ভবার্ণবাৎ ॥ ইতি 

অথ দেবকন্যা_ 

দেবগণে আজ্ঞ। দিল ব্রহ্মার স্তবনে । 

১৯অবশ্য১* প্রকট হইব আপন ভুবনে ॥ 

২০ দেবগণে শুনি কৃষ্ণ প্রকট হইবে । 

গোগীদেহ পাইল! মেহ উপপতি ভাবে ॥ ] ২০ 

তথাহি শ্লোকঃ-_ 

বহ্ৃদেবগূৃহে সাক্ষাৎ ভগবান্ পুরুষঃ পরঃ । 

জনিষ্যতে ততপ্রিয়ার্থং সম্ভবন্তযমরাঃ স্ব্িয়ঃ ॥ ইতি 

তত্র শ্রাকঞ্ণচমঙ্গলে__ 

২১তোমর] যত দেবদেবী সত্ববে চলহ ভূবি 

জন্ম লভ নিজ নিজ অংশে ।২, 

অতএব দেবতা হল ব্রজকন্াগণ । 

বাগমার্গে পাইল ব্রজে ত্রজেজ্নন্দন ॥ 

রাগাজগ। কামাহগ। সমন্ধাচগ। হয়। 

বাগাত্সিকা আদি ধফত সকল প্রেমময় ॥ 

তত্রাদৌ বাগান্ছগ। তথাহি বসাম্ৃতসিক্ষৌ__ 
ইষ্টে স্বারসিকী বাগঃ পরমাবিষ্ত1 ভবে । 

তন্ময়ী ষ। ভবেৎ ভক্ভিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা ॥ 

তত্র শ্রীচবিভামৃতে-_- 

বিধি মার্গে ষেবা! ভে বাধাকষ্ণের চবুণ। 
ভজিলেহো নাহি পায় ব্রজেন্ছনন্দন ॥ 
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অগ্নিপুত্র মহাত্মা! রাধাকফ ভজিএএ। 

২ পুরে মহিষী হেল তারা বৈধী লাগিঞা ॥ 1২২ 

'তথাহি-__ 
অগ্রিপুত্রা! মহাত্মানস্তপস। শ্্ীত্বমাপিরে। 

ভর্তার জগদযোনিং বাঁক্ছদেবমজং বিভূম্ ॥ ইতি 

রিরংসাঁং সুষ্ঠু কুর্ববন্ যে! বিধিমার্গেণ সেবতে । 

কেবলেনৈব স তদ। মহিষীত্বমিয়াঁৎ পুরে ॥ 

২৩্[ বিধিমার্গে জেই জন করয়ে তজন। 

ভজিলেহো। নাহি পায় ব্রজেন্দ্র-নন্দন ॥ 

ইহার দৃষ্টাস্ত লক্ষ্মী করিল ভজন । 
তথাপি না পাইল ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন ॥ ]২৩ 

অগ্ভাবধি রাগমার্গে ভজে জেবা জন। 

কৃষ্ণের ২৪আজ্ঞায়২* সেই হয় গোপীগণ ॥ 

'তথাহি শ্রীমুখাৎ অগ্গ্রনং প্রতি-_ 
গোপীভাবেন যে ভক্ত! মামেব সনুপাঁসতে । 
তেষু তেঘেব তুষ্টোহন্মি সত্যং সত্যং ধনগ্রয় ॥ 

২৫] অথ রাগ-_ 

ক্খে ওর সমূহ চিত্তে করিএগ ভাবন। 
সুখভোগ আদি যত করিঞএা বজ্জন ॥ 

তবে ত কৃষ্ণের প্রতি রাগ উপজায়ে। 

ইহার প্রমাণ সর্ব শান্ত্রেত কহএ ॥ 

তথাহি উজ্জলে-__ 

ছুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব বজ্যতে । 
ঘতস্ত প্রণয়োত্কর্ধাৎ স বাগ ইতি কীর্তাতে ॥ 

অপি চ রসাম্বতে-_ 

নাত্র শাস্্ং ন যুক্তিঞ্চ তলোভোদুৎপত্তিলক্ষণম্। ইতি 

তত্র উজ্বলে-_ 

রাগেণোল্লজ্যয়ন ধর্মং পরকীয়াবলাখিনা। ইতি রাগঃ। 
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তত্র গোপকন্তা নিত্যসিন্ধা 

রাগের ভজন এই কহিল কথন । 

নিত্যসিদ্বাগণ এবে করিয়ে বর্ণন ॥ 

নিত্যসিদ্ধা। সখী ষত মুকুন্দের গণ। 
প্রকারে হএন কেহে। গোপকন্তাগণ ॥ 

তথাহি রসাম্মৃতে--- 

আত্মকোটিগুণং কষে প্রেমাণং পরমং গতাঃ । 

নিত্যানন্দ গুণাঃ সব্ধে নিত্যসিদ্ধা মুকুন্দবৎ ॥২৭ 

সেই গোপকন্তার কথ। ছুই মত হয়। 

অনূঢ়া, কন্তক। আর পরোঢ়া কহয় ॥ 

কন্তক। তথাহি উজ্জ্লে-_ 

কন্তকাশ্চ পরোঢ়াশ্চ পরকীয়া? দ্বিধা মতা । 

ব্রজেশব্রজবাপিন্ত এতাঃ প্রায়েণ বিশ্রুতাই ॥ 

অনুঢা তথ] হি উজ্জ্বলে-_- 
অনুঢাঃ ২৬কম্তকা:২৬ প্রোৌক্তাঃ সলজ্জাঃ পিতৃপালিতাঃ ৷ 
সী কেলিষু বিঅ্রন্ধা: প্রায়ো মুগ্ধ! গুণান্বিতাঃ ॥ ইতি 
হেমস্তে প্রথমে মাঁসে সেই কন্তাগণ । 

২৭কন্াঁধিক কন্যা করে২" কাত্যায়নি ২৮আরাধন ॥১৮ 

অপি চ শ্রভাগবতে-_ 

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাষোগিন্তধীশ্বরি ! 

নন্দগোপন্থতং দেবি! পতিং মে কুরু তে নমঃ ॥ 

২ম নিত্যসিহ্ছ। সাধনসিদ্ধ। ছুই মত হয়ে। 
সাধনসিদ্ধ। ধন্য! কন! কাত্যায়নী পৃজয়ে ॥ ] ২৯ 
পতিভাবে সেই বাম বরলব্ধ হঞ্া। 

ব্রজে ধন্য কন্যা রহে বয়ংমদ্ধি পাঞা ॥ 

অহ্ুক্ষণ ধূলাখেল! বক্ষ জে উদাঁস। 

কৃষ্ণ সঙ্গে ভ্রভঙ্গি মদনবিলাপ ॥ 
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তা সভার ভাউজ কহে পরিহাম বচন । 

বাল। দেখি পিত1 ন। করে জামাতা অন্বেষণ ॥ 

তথাহছি উজ্জ্বলে-_ 

বিভ্রন্ধা! সথি ! ধুলিকেলিঘু পটাসংবী তবক্ষ:স্থল, 

বালাসীতি ন বল্পবস্তব পিতা৷ জামাতরং মৃগ্যতি। 

তবস্ত ভ্রাস্তবিলোচনাস্তমচিরাদাকর্ণ্য বুন্দাবনে, 

কৃজস্তীং শিখিপিচ্ছযৌলিমুবলীং সোঁৎকম্পমাঘূর্ণসি ॥ ইতি 

তত্র পরোঢা- 

গোপৈবূর্ঁচ। অপি হরেঃ সদা সম্ভোগলালসাঃ | 
পরোঢ়া বলভান্তন্ত ব্রজনাধ্যোহ্প্রস্থতিকাঃ ॥ 

তাস্ত্রিধ সাধনপর] দেব্যো নিত্যপ্রিয়াস্তথ| ॥ ইতি 

পরোঁঢ়ার মধ্যে অনেক আছে যৃথেশ্বরী। 

সংক্ষেপে লেখি যে আমি তাহার ছুই চারি ॥ 

তথাহি গণোদ্দেশে-_ 

লক্ষসংখ্যাস্ত কথিতা যুথে যুখে বরাজনাঃ | 
রাঁধাঁচন্দ্রাবলীমুখ্যাঃ প্রোক্। নিত্যপ্রিয়া ব্রজে ॥ 

রুষ্ণন্য নিতাসৌন্দরাবৈদগ্ধ্যাদিগুণাশরয়াঃ। 
বিশাখাললিতাপন্নাশৈব্যাশ্চৈব প্রকীন্তিতাঃ ॥ 

কিন্ত সৌভাগ্যধোরেয়। অষ্টরাধাদয়ে। মতাঃ। 
যুখযৃথাধিপৌচিত্যং দ্ধানা ললিতাদয়ঃ ॥ 
শ্রেষ্ঠরাধাদিভাবন্য লোভাসংখ্যকরুচিং দধৎ্। 
তত্রাপি সর্ববতঃ শ্রেষ্ঠে রাধ। চন্দ্রাবলীত্যুভে ॥ 
যুথয়োস্ত তয়োঃ সম্তি কোটিসংখ্য। মুগীদৃশঃ। 
তয়োরপুযু ভয়োর্মধ্যে রাধিক। সবতোঁধিকা। 

মহাঁভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী ॥ ইতি 

রাধা চন্দ্রাবলী আর ললিতাঁদি অষ্ট। 

গোপালী পালিক। ০০্ধস্তাত* ধনিষ্ঠা কনিষ্ঠ ॥ 

ভর্র। কমল! মঙ্গল বিমল। শ্যামলা ৷ 

পল্পা শৈব্যা তারক জে যঞ্জরী শংখল। ॥ 
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তথা হি-- 

মঞ্জরী তাস্ত কোটিশঃ ॥ ইতি 
৩১[ তত্রাপি চক্রমধীপিকাক্সা 

প্রমদাশতকোটিভিরাকুলিতে ॥ ইতি]*১ 

»২নিত্যসিদ্ধাণ২ মধ্যে শ্রীবাধিক] প্রধান । 

অনস্তকোটি ত্রহ্ধাগ্ডে ধার নাহিক সমান ॥ 

রূপে গুণে শীলে হয় ত্রিভুবনে জীত । 

৩অখিল ব্রন্গাণ্ডে যার গায়ে লীলাগীত ॥৩ 

সেই ৩৪নিত্যপ্রিয়াত৪ চতুবিধ হয়ে । 

»৫জ্বপক্ষ বিপক্ষ আর স্থহৃদপক্ষ হয়ে ॥৩ৎ 

তটস্থাঁদি লঞা হএ চারি ষে প্রকার । 

কৃষ্নুখে হুখী হএ বস বাঢ়াবার ॥ 

তথাহি-_ 

আ্বপক্ষশ্চ বিপক্ষশ্চ সুহৃৎ্পক্ষত্তটস্থত] ॥ ইতি 

পাঠাস্তরে শ্রাকষ্ণ্চনে-- 

তশ্তাঙযায়িনঃ ক্ষোভং কুর্ববস্তীষ্টে পানি যৎ। 

সৈকাপনৃত্য গোপীনাং ধনং ভুঙ্ক্তে চ্যতাধবম্ ॥ 
কেশপ্রসাধনং তত্র কামিহ্যাঃ কাঁমিন। কৃতম্॥ ইতি 

চন্দ্রাবলী শবা। আর পদ্ম! আদি জত। 

বিপক্ষ সখী হয়ে জত ইহার অন্গত ॥ 

কষ্ণের সহিত শীরাধিকার অন্গরাগ । 
মপ্তিষ্ঠীর ৩৬বাগত৬ তেন ৩*বসনের্" দাগ। 
চন্দ্রাবলী নাহি হয়ে এই সব রিত। 
কুহ্থমের বঙ্গ যেন বসনে ৩৮ম্ডিত ॥৩৮ 
০»এই লাগি চন্দ্রাবলী বিপক্ষের গণ ।*৯ 
শৈব্যা পদ্মা আদি জত *“"তাহার পক্ষগণ ॥** 

তত্রাথ তটস্থপক্ষ তথাহি শ্রীভাগবতে-__ 
ধন্যা অহে! অমী আল্যো গোবিন্দাজ্ব.যজরেণবঃ। 
যা ন ব্রন্মেশো রম! দেবী দধুযৃদ্ধ'াঘচুতয়ে ॥ 
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৪১[স্্যামল। ভদ্রা্দি গৌপীর অভিমত । 

তটস্থ৷ ভাব তেও শান্্েত বিদিত 1]£ ১ 

তত্রাথ ম্বপক্ষ তথাহি শ্রাভাগবতে-_ 
ন লক্ষ্যন্তে পদান্যত্র তন্তা। নৃনং তৃণাঙ্কুরৈঃ | 
খিছ্যৎস্থজাতাজ্ঘি,তলামুন্নিন্যে প্রেয়সীং প্রিয়ঃ ॥ 

তারক) পাঁলিক1 রাধিকার কিছু মন্ম জানে। 

স্বপক্ষ কহিয়ে এই তথির কারণে ॥*২ 

তত্রাঁথ সুহৃৎপক্ষ তথাহি শ্রীভাগবতে-_ 

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। 
যন্ত্র! বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতে। াঅনয়ন্ত্রহঃ ॥ 

ললিতাদি শ্রীরাধিকাঁর সর্ব মন্ম জানে | 
স্থহাংপক্ষ তথি লাগি প্রধান গণনে ॥ 

*প্[ সেই স্থহাৎ্পক্ষ *৪সখীঃ* পঞ্চবিধা কয়। 

“সখী নিত্য প্রাণসখী পঞ্চবিধ| হয় ॥৪ 

প্রিয়সখী পরম *৬ শ্রে্ঠতা শ্রেষ্ঠ নাম ।*৬ 

ক্রমে ক্রমে কি *৭ইহা সভার আখ্যান ৪৭78৮ 

'তথাহি উজ্জ্বলে-- 

সখ্যশ্চ নিত্যসখ্যশ্চ প্রাণসধ্যজ্ঞথৈব চ। 

প্রিয়সখ্যস্তথা নাম পরমশ্রেষ্ঠতা ভবেৎ ॥ 

তত্রাদ্দৌ সখী-_ 
«"[ বুন্দা ধনিষ্ঠ। আর কাঁমদ। কুন্দলতা! | 

গুণমাল। *৯ভান্মতীত৯ মগ্জরী বিদিতা। ॥ 

নিজ সখের গন্ধ নাহি বাঁধার স্থথে সখী | 

সন্ধান কৌশল দূতী এই কাঁধ্যে লেখি ॥ ]** 

'অথ নিত্যপখী-_ 

৫১কম্ভরী মণিমগ্জরী রতিমগ্রী নাম ৭১ 

সিন্দুর! চন্দনাবতী কৌমুদী «২আখ্যান ২ 



বসকজ্পবজী 

বাধার স্বারূপ্য হঞা। রাধার কর্ম কনে । 

সখী দূতী দাসী তিন অভিধান ধরে ॥*৩ 

অথ প্রাণসখী-- 

«৭[ প্রাণলবী, কাঁদশ্বরী, অব্জ সখী নাম । 

মধুমতী, মদোন্সঘ।, বাসস্তী অভিধান ॥ 

চন্দ্রবেখা প্রিয়হ্বদা! রত্বাবলী জত ॥ 

৭গপ্রাণে প্রাণেৎ৪ তুল্য সী প্রাণেত বিদ্িত ॥ 

৫৫আত্মপ্রাণ হতে জানে রাধিকা জে প্রাণ ।৫ৎ« 

ক্গখছুখ আম্বাদনে «ৎ৬নাহি তাহারৎ* সমান ॥ 7 

অথ প্ররিক্সসখী-_ 
প্রিয়সখ্যঃ কুরঙ্গাক্ষী স্থমধ্যা মদনাঁলসা । 

কমল। মাধুরী মঞ্জুকেশী কন্দর্পহন্দরী । 
মাধবী মালতী কামলতা শশিকলাদয়ঃ ॥ 

মালাবতী মগ্তুকেশী চন্দ্রলতিকা। 

নিজ সঙ্গ নাহি কষ্ণ সহ বাঁধিক! অধিক] ॥ 

অথ পরপ্রেষ্ঠ৷ সখী-_ 

পরম (প্রষ্টতা সখী ললিত বিশাখা । 

চিত্রা চম্পকলতা রঙদেবী ইন্দুলেখ। ॥ 

স্দ্দেবী তুঙ্গবিদ্া! এই অষ্টরমণী । 
স্বতন্ত্র যুথেশ্বরী তু পাধাঠাকুরাণী ॥ 

বাধা বিনে নিরস্তর অন্য নাহি জানে । 

সখী হঞ্ল। সদ1 করে দাসী অভিমানে ॥ 

আপন সঙ্গ ৫হতে রাধা কোটিগুণ জানে । 

অহনিশি করে বাধাকরুষ্জের সেবনে ॥ 

শয়নে ভোজনে কুগ্জে নিবস্তর থাকে । 

শ্রীবাধিকার যুথে প্রবিষ্ট মানে আপনাকে ॥ 

তত্র পাঠাস্তরে ন্েহত। বিবরণ___ 

সখীগপের ভাব ন্সেহ অনেক প্রকাব । 

সমন্সেহ। বিষমন্সেহা সেহাধিক। আর ॥ 



তৃতীয় কোরক | ৭ 

সখীন্সেহ! লঞ্া। এই প্েছ চারি মত। 

নিজ নিজ গ্রীতে সভে হয়ে অনুগত ॥ 

তথাহি কষ্ণার্চনে-__ 
সথিন্সেহা সমন্সেহ। বিষম! চ স্রেহাধিকা। 

ইতি চতুবিধে। নাম ভাঁবন্সেহো। বিকথ্যতে ॥ 

তত্রাদৌ সমন্সেহী_ 
রাধাকষে সমানভাব সমস্সেহা কছে। 

বিচ্ছেদ হইলে ছুঃখ বাড়ে অতিশয় ॥ 
রাধা বিনে কৃষ্ণ দেখিলে প্রাণ ফাটে । 

কৃষ্ণ বিশ বাঁধ দেখিলে সমান দশ! ঘটে ॥ 

তথাহি বিদদ্ধমাধবে-_ 

বিন। কৃষ্ণ রাধা ব্যথয়তি সমস্তাক্মম মনে। 

বিন! রাধাং কষ্জোইপ্যহহ সখি মাং বিরুবয়তি ॥ 

তত্রাথ বিষমন্সেহ৫ *__ 

কৃষ্ণকে ত্রিপাদ দৃষ্টি এক পাদ রাধাকে। 
রাধাকে ত্রিপাদ দৃষ্টি এক পাদ কৃষ্ণকে ॥ 

বিষম স্রেহার ভাব এই মত হয়ে। 

ন্যন অধিক ভাবের বিষয় আছয়ে ॥ 

সমান স্নেহ নহে তেঞ্ি বিষমন্দেহ কহি। 

কুষ্ণন্সেহ1 সখীন্সেহ। বর্ণনা সার এহি ॥ 

তত্রাথ সখীমেহ-_ 

৬০[সখীপব লেহান্সেহ করে শ্রীরাধিকাকে । 

কৃষ্ণ হৈতে কিছু প্রীত করয়ে তাহাকে ॥ 

পরস্পর গ্রীত করে সকল গোপিক1। 

আপন সুখ হৈতে সুখ মানয়ে রাধিক। ॥ 

আপনি সখীর বেশ করিয়া পাঠায়। 

«»আপনার সুখ হৈতে অধিক স্থখ পায় ॥৫* 



বসকল্পবলী 

মূল সগিগ্ধ হৈলে বৃক্ষের বাঢ়ে পুম্পলত!। 

মূল পিঞ্চন বিনে শ্রম [ হয় বুথা 1৬০ 

৬১[ সহচরী আপনার স্থুখ নাহি মানে । 

আত্মস্থ হৈতে বাঁধার অধিক করি গণে ॥ ]৬ 

বুষভানধ পিত। রাধার কীতিদ| জননী | 

মাঁতামহী মুখর] বৃদ্ধা গোক্সালিনী ॥ 

কনিষ্ঠ। ভগিনী অনঙ্গমঞ্জরী যে নাম। 
জ্যেষ্ঠ সহোদর ভ্রাতা নাম যে শ্রীদাম ॥ 

তথাহি গণোদ্দেশে-_ 

শ্রীদামঃ পূর্বাজে। ভ্রাত। কনিষ্ঠ নবমঞ্জরী ৷ 
মাতা চ কীগ্িদ নাম মুখবায়। দৌহিত্রিক] ॥ 

তত্রাথ ব্েহাঁধি কাঁ_- 

৬২গুণমপ্তবী আর মঞ্জমঞ্জরী আদি নাম ।২ 
যছ্যপি সখী হএ তু দাসী অভিমান ॥ 

তথাহি--- 

দাসীমঞ্চয্যণগ্যান্ত কোটিশ্চ বৰ গণাধিকা। ইতি 

স্থুগন্ধ। নলিনী ছুই নীপিতছুহিতা । 

রঙ্গ বতী মঞ্জিষ্ঠা আর রজকবনিতা ॥ 

শুককগী পিককণ্ঠী করয়ে গায়ন । 

সৈৰিন্ধী আদি কবে বেশের ভৃষণ ॥ 

সৈরিঙ্ধী পরবেশস্থা স্বরস! শিল্পকারিক-_-ইতি অমরঃ 

৬্নম্ম্দ প্রেমবতী মালিনীর কন্ত। নাম 1৬০ 
কাত্যায়নী আদি দৃত্তী গণন? প্রধান ॥ 
পালিন্দী চিত্রিণী চিত্রে কশ্মে বড় রত। 
শাস্ত্রিকী তাস্ত্রিকী সব দৈবজ্ঞ! বিদিত ॥ 
মল্লী মতল্লী আদি পুলিন্দদৃহিতা । 
শ্রারাধিকার সেবনে সকল স্থচরিতা ॥ 
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বিজয়া রসাল! তারা করে জল আহরণ। 
সখীর সখীর নাম ন। হয় গণন ॥ 

কাঞ্চনলতা চন্দ্রমুখী কলাবতী নাঁম। 

মালাবতী তুলসী কন্তুরী অন্ছপাম ॥ 
শাশুড়ী জটিলা তার ননদী কুটিলা।৬* 
পৌর্ণমানী ভগবতী আশ্চধ্য শংখলা ॥ 

৬৫পূতি অভিমন্থ্য নাম*€ ছুম্মদ দেওর। 

কৃষ্ণ ৬৬প্রাণেশ্বর হ'ন ভাব যে অন্তর ॥৮৬ 

মহাভাব ত্বরূপা ৬৭যে গুণে" অতিশ্রেষ্ঠ।। 

ধৈধ্যগাস্ীধ্যগতণ ভাব পরাকাষ্ট। ॥ 

ছ্াদশ আভরণ গাঁয়ে ষোড়শ শ্রঙ্জগার | 

চতুঃষ্ঠি কল! বেশ সর্বগুণোঁৎকারি ॥ 

তথাহি উজ্জ্বলে-_ 

তয়োরপুযভয়োম্মধ্যে রাধিক1 সর্বথাধিক]। 

মহাভাবন্ব্ূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়মী ॥ 

অথ দ্বাদশ অলঙ্কার-_ 

নুষ্ঠকাস্তত্ববূপেয়ৎ সর্ব বার্ধভানবী | 
ধৃতষোড়শশৃঙ্গার। দ্বাদশাভরণশ্রিতা ॥ 

ষোড়শ শঙ্গার--- 

সলাত নাসা গ্রজা গ্রঞ্মণিরসিতপট। ন্ুত্রিণী বন্ধবেণী । ইতি 

বিদগ্ধ! বিনীতা পূর্ণ নানা মত৬৮গুণ। 

৬ম্প্রীরূুপ গোস্বামী ইহা! করিছেন "ত্বর্ণন ॥"" 

অষ্টবিংশতি গুণ প্রধান গণন। 

উজ্জলনীলমণ্ি গ্রন্থে আছয়ে বর্ণন ॥ 

তথাহি উজ্জ্বলে-_ 

রাঁধা-চন্দ্রাবলী-মুখ্যাঃ প্রোক্তাঁঃ নিত্যপ্রিয়া ব্রজে | 

কষ্ণবন্গিতাসৌন্দধ্য-টবদধ্যাদি-গুণাশ্রয়াঁঃ ॥ 
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মধুরেয়ং নববয়াশ্চলাপাঙ্গোজ্জলশ্মিতা । 
চারুসৌভাগ্যরেখাঢ্য। গদ্ধোন্মাদিতমাধব! ॥ ইতি 

"১রতিপতিচরণধুগলে যার আশ ।"১ 

"*প্রীরাধাকৃষ্ণতরসকল্পবল্লী কহে গোঁপালদাস ॥"২ 

ইতি শ্রীরাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লীগ্রন্ছে সথীকদন্ঘঃ 
নাম তৃতীয়ঃ কোরকঃ সমাণ্ডঃ। 

পাঠাস্তর 

গৃ--ভী, মু-জয় নরহরি | ২ শ্রী- কন্দ্পের। 

বিক-_ জয় পুর্ণানন্? কৃপাময় ঠাকুর কাহ্াই। 
মু_জীরাম, গৃ্রী | ৫ বি-ক- পরিহার করে। করি নিবেদন । 

মু-_এই দুই নায়িকা ভেদ স্বসাধু সে কহে। 

গু- ত্রী। 

শ্রী_-অর্থের পীরিতি। ৮ শ্রী এই'সব। 

ভী-_'নরংসারে, ৯»-_ঈর্ষ। ভয় । 

চা, শ্রা-_ছারকায়। ১১ এ- সর্বশাস্ত্রের অর্থ । 

ইহা! “শ্রী'র অতিরিক্ত পাঠ। ১৩ ইহা 'আ"র অতিরিক্ত পাঠ। 

শ- দেবতার সভার। ১৫ এই অংশ আআ? ও ঢা-তে নাই । 

শ্রী--বর লব্ধ হা ব্রজে। ৭. গৃঁশ্রী, মু_বিধি মাগে বেদ ছাড়ি । 

শ্রী-_হৈয়া। ১৯ মুব রহল্ত, গৃত্রী। ২০ ইহা! আর অতিরিক্ত পাঠ। 

গর-পা ঢা, শ্রী | 

যু- তোনর। জত দেবদেব চলহ সত্বর ! 

তরিতে জাইঞ্। জন্ম নিজ অংশে কর । 

গু গ্। ২৩ এই অংশ শ্রী-পু'তে নাই । ২৪ ঢা প--আজ্ঞ । 

ইহা শ্া-তে নাই । ২৬ আকন্ঠা। ২৭ গ্রী- ধন্তাদি কন্যা করে। 
শ্রা- অচ্চন ॥ ২৯ প্রার অতিরিক্ত পাঠ। ৩০ ঢা-কন্তা! ৷ 
জীতে নাই । ৩২ গৃ-_বি-ক মু-_যুথেশ্বরী | 
বি-ক--অখিল বঙ্গাণ্ডে গায়ে যাহার চরিত । 

“বি, হী, মু-যুথেশরী | 
৩, ঢা-“-শ্ঘপক্ষ শুহাদপক্ষ বিপক্ষ কহয়। 
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ঢা-খ--রঙ্গ । ৩৭ শ্রী-_-বসনেতে । ৩৮ শ্রী-ভূষিত। 
গৃ পরী, মু-এই লাগি চত্দ্রাবলী বিপক্ষ করন। 
গু মু--তাহাতে গণন। 

প্রী, ঢা, বিক--শ্ঠামলা আদি গোপীর ছুই অভিমত । 

তটস্কাভাবে তেঞ্জি শান্ত্রেত বিদিত ॥ 

ইহার পর শ্রীর পাঠ-- 

ইহার মধ্যে যৃথেশ্বরী অনেক গণন । 
কোটী সংখ্যা মৃগী দৃশী শাস্ত্রে বিবরণ ॥ 

প্রমদশতকোটীভি ব্যাকুলিতে ইতি | 

যুখেশ্বরীর মধো রাধিকা! প্রধান । 

চন্দ্রাবলী ঘুথে হয়েন*-সমান ॥ 

ললিতাদি সখী অষ্ট যুধেশ্বরী | 

ভদ্র] বিমলা আদি ধনিষ্ঠা হুন্দরী | 

প্গ্পা সব্যা আর পালিক!]। 

তারকা! বিমল। কমল কনিকা । 

লক্ষসংখ্যান্ত কথিতা যথে যণে বরাঙ্গন। ইতি | 

বিক-_তবে কে।পনি কী কিছু মন্দ জানে। 

শ্রী-_-তারকা। পালিক। কিছুনমন্ জানে । ৪৪ ঢা_তে নাই। 

ঢা_সখি নিত্য সথি প্রাণ সথি কয়। 

ঢা__পরম শেষ্ঠ স্ব শ্রেষ্ঠ ন।ম। ৪৭ ঢা ইহার বিধান ) 

গর আলাদা! পাঠ__ 

এই-"গুজাদনপক্ষ পঞ্চবিধা হয় | 

ক্রমে ক্রমে কহি তর তম নয় ॥ 

সখী প্রাণসখি নিতাসখি নাম । 

প্রিয় সথি পরম প্রিয় সখি অনুপাম ॥ 

ঢ1--ভান্ুমাল। । 

শ্ী-বারা বৃন্দ। ধনিক। গুণমাঁল1 ঘৃত । 

সখি দৃতি দাসী তীন কাধে বিদিত ॥ 

কুন্দব্ী হয় সখির গণন ! 

নিজ হুখ সঙ্গ নাঞী রাধাকৃফের কারণ ॥ 

শ্রী-_নিত্যসঙ্গী কন্তুরী মণিমপ্ররী নাম। ৫২ ছি) - অনুপাম। 
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বূনকল্পবলী 

শী--পাঠাস্তর 

নিজ সঙ্গ নাহি রাধ। সঙ্গে সঙ্গ । 

রাধাকুষ্ণের যিলাস করে নানা রঙ ॥ 

সখী হইয়া করেন দাসী অভিমান । 

প্রাণনখির এবে কহিয়ে বিধান ॥ 

ঢা প্রাণের । ৫৫ ঢা_মত্মকচি হহতে জানেন র।ধিকার প্রাণ | 

ঢা_নাহিক। 

বি-ক-শ্রী।। 

প্রাণসখি মধুমন্ডি বাসন্থী শশিমুখি । 

প্রিয়ন্বদ। মদে ।ম্মদ। রত্র। চক্্ররেখি ॥ 

অজমুখি কাদন্বিনি অনেক গণ হয় । 

সংক্ষেপে কহি বিস্তার না হয় ॥ 

মূল পুঁথির পাঠে কিছু ভ্রান্তি খাকায় এ অংশ ঢখ' হইতে সংগুহীত হহল । 

শ্রী-_-আপন হথ হইতে স্থির হু অধিক । 

শ্রী'র পাঠান্তর-_- 

সথঃকে নেহ করয়ে রাধিক। | 

আপন সুখ হৈতে সখির হু অধিক। ॥ 

স্রেহাধিক! সখি নিজের হুখ নাহি জানে । 

আপন সখ হৈতে রাধার ক্খ কোটি গুণ মানে ॥ 

পরম্পর গোপিকার এই ভব হয়। 

তেই অন্তরঙ্গ] বহিরঙ্গ। ভটন্তা কহয় ॥ 

ঢা'র পাঠ 

কৃষ্ণ হইতে কিছু গ্রাত করয়ে তাহাকে ॥ 

সখীর সুখ হইতে কোটি হুখ কৃষ্ণ সঙ্গেত রাধিকা । 

আপন সুখ হইতে সখির চুখ মানয়ে অপ্রিকা! ॥ 

আপনে সখির বেশ করির়। পাঠায় । 

আপন সুখ হইতে অধিক সুখ পায় ॥ 

রাধিকা মূল যে সহচরি লতা | 

মূল শ্লিগ্ধ হইলে স্রিগ্ক পুষ্পপাতা৷ ॥ 

সহ্চরি আপন সখ নাহি জানে । 

আপন স্থখ হইতে রাধার সুখ কোটিগুণ মানে ॥ 

স্েহাধিকা সখী নিজ সুখ নাহি জানে। 

আপন হখ হেতে রাধার স্থখ কোটিগুণ মানে ॥ 
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তৃতীয় কোরক 
বি-ক-গুণমঞ্জরী, রাগমঞ্জরী, রতিমগ্জরী নাম । 

ধীর পাঠান্তর-_ 

নৈরেক্ধি নাম গন্ধ ড্রব্য প্রয়োজন । 

নলিনী সুগন্ধি ন'পিত হুহিতা ॥ 

রঙ্গবতী মঞ্জিষ্ঠা রজক বনিত| | 

কুহ্ধম পেষণা ৫প্রমবতী মালিনীর নাম ॥ 

ইহার পর প্রীর পাঠ- 
শ্রীদাম নাম তার জোষ্ঠ সহোদর । 

মাতা কিডিদ। বুষভানুর নন্দনি | 

মাতামহী মুখর জরা গোয়ালিনী ॥ 

মূল পু'খিতে ইসা! পুবেই বণিত হইয়াছে । 

শ্রী-_-অভিমন্ুযু পতি অন্য । ৬৬ শ্রী--প্রাণনাণ নিজ আত্মনয়. 

ঢা কুছ প্রাণের প্রেমভাব অন্তর | 

্রী--গুণের, ঢা গুণে । ৬৮ জী-দ্বাত্রিংশত । 

গু শ্রী, ঢা--1 
মু- শ্রীরপসনাতন । 

ইহার পর শ্রী'র পাঠ 

সে সব ভাষ! মোর বুঝিতে নাহি শক্তি । 

পরোধ হইল ভাষা! ছুই উক্তি ॥ [91 

ঙি ০০ -_আ্রীরতিপতি চরণযুগল করি সার । 

শ্রী-_-গোপ।লদাস কহে গতি নাহি আর । 0 



চতুর্থ কোরক 

ভাবকদন্ব 

জয় জয় শ্রীকফচৈতন্ত অবতার । 

নাম লীলা ২গুণভাব১ করিল প্রচার ॥ 

বাধিকাবন ভাবকাস্তি অজীকার কনি। 

মহাঁভাব ২আদি সাত্বিক ব্যভিচারী ॥ 

মহাভাবন্বক্প। প্রারাধ1 ঠাকুরাণী । 

কুষ্ণকে আহলাদ করে নাম আহ্লাদিনী ॥ 

রুষ্ণের প্রেয়পী বর্গে মোক্ষ তারে গণি । 

যাহার মহিম। সর্ব শাস্সেত বাখানি ॥ 

তথাহি প্রবাণাজ্তবে-_ 

হলাদিনী তু মহাশক্তিঃ সর্ববশক্তিবরীয়পী | 

হলাদতাপকরী মিশ্রাৎ ত্বপ্সি নো গুণবঞজ্জিতে ॥ ইতি 

ভত্রাথ ভাবে। বর্টতে । তথাহি সঙ্গীতদামোদরে-_ 

ন ভাবেন বিন কাব্যং ন ভাবেন বিনা বসঃ । 

ন ভাবেন বিন! নুত্যং ন ভাবেন বিনা জগৎ ॥ 

তথাপি চ সঙ্গীতদাঁমোদবে-_ 
অতো ভাবন্ত প্রধানত্বাৎ রসহেতুত্বা তথ। 
ধাধাদ্যাভীরনারীণাৎ ভাবাঃ পঞ্চাশদাগতাঃ ॥ 

তত্র মধ্যে পঞ্চভাব বর্ণটাতে ॥ 

তথাহি উজ্জ্বলে--- 

বিভাবশ্চান্ুভাবশ্চ সাত্বিকব্যভিচারিভি2 । 
স্থায্িভাঁবরসালম্বে ভাঁবাঃ পঞ্চ ইতীধ্যতে ॥ ইতি 

বিভাব অন্ষভাব সাত্বিক ব্যভিচারী । 

স্থাস়িভাব আদি কনি পঞ্চবিধ ধতি ॥ 



চতুর্থ কোরক ৩৫ 

'অথ বিভাবজা 

'তথাহি উজ্জ্লে-- 

তত্র জ্ঞেয়ো বিভাবস্ত রত্যাস্বাদনহেতবে। 

তৌ দ্বিধালম্বনঃ প্রোক্তো স্তঘৈবোদ্দীপনে। ভবেৎ ॥ ইতি 

এই ত বিভাব ৩ভাবত দুই বিধ হয়। 

এক আলম্বন আর উদ্দীপন কয় ॥ 

তত্রাদে৷ আলগ্বন তথাহি উজ্জ্লে-_ 

ভক্তাশ্চ কীত্তিতাঃ শাস্তাস্তথা দাঁসাস্ুতাহুজা | 

সখায়ে! গুরুবগশ্চ প্ররেয়ম্যশ্চেতি পঞ্চধা ॥ ইতি তন্যার্থ:। 

শান্ত দাশ্ত বাৎসল্য আর সখাগণ। 
মধুর রম লঞা এই পঞ্চভাব আলম্বন ॥ 

অথ উদ্দীপন-_ 

গুণ নাম তাগুব বেধু বাগ গোদোহন । 

অঙ্গের ভূষণ গীত চরণ জে চিহণ | 

অঙ্গ সৌরভ নিশ্মাল্য বরিহ। গুগ্ধাবত। 

নীল মেঘ চন্দ্র তার] দর্যনাদি যত ॥ 

পশ্চাত কহিব ইহার করিএ বিস্তার । 

দিগ দরশন মাত্র অর্থ সংস্কার ॥ 

অন্ভাঁব আগে তবে করিএ প্রচার । 

সংক্ষেপে কহিয়ে ইহার ন। হয় বিস্তার ॥ 

অথ অন্ুভাব-_ 
৪অন্ুভাব হয়ে আগে* দুই পরকার। 
অলঙ্কার এক হয় উদ্ভান্বর আর ॥« 

তথাহি উজ্জ্রলে-- 

অন্রভাবান্্লঙ্কারাস্তথৈবোছ্ান্বরাতিধাঃ | 

বাচিকাশ্চেতি বিছদ্ধিস্বিধামী পরিকীহিতাঁঃ | 



রসকল্পবলী 

৬হাঁব এক অলঙ্কার দ্বিতীয় ভাঁব লেখি ।৬ 

তৃতীয় হেল! অঙ্গজ এই মত দেখি ॥ 
এই তিন কহিল অঙ্গ বত্বের ধরণ । 

অবত্ব জানহ লেখি সপ্ত বিবরণ ॥ 

অথ অধত্ুজাঃ তথাহি উজ্জ্বলে-_ 

শোভ। কাস্তিশ্চ দীপ্তিশ্চ মাধুধ্যঞ্চ প্রগল্ভতা। 
উদদার্যযং ধৈষ্যমিত্যেতে সপ্তৈব স্যারযতুজাঃ ॥ 

"[ শোভা কান্তি দীপ্তি আর হয় জে মাধুধ্য। 
প্রগল্ভত। ওুদাধ্য আর হএ ধেধ্য ॥ 
এই দশভাব আগে করিল প্রচার । 

আর দশভাব মিলনে বিংশতি প্রকার ॥ ]" 

অথ স্বভাবজাঃ__ 

লীল। বিলাসে। বিচ্ছিত্িধিভ্রমঃ কিলকিঞ্তম্। 
মোট্টায়িতং কুট্টমিতং বিব্বোকে? ললিতং তথা । 
বিকৃতং চেতি বিজ্ঞেয়া দশ তাসাং ্যভাবজাঃ ॥ 

লীল। বিলাস আর ৮হএ যে* বিচ্ছিত্তি ৷ 

বিভ্রম কিলকিঞ্চিত ৯আর মোট্রাস্সিতি৯ ॥ 

কুট্টমিত বিব্বোক ললিত অলঙ্কার । 
১০মুগ্ধা চকিত লঞ্ক এই ৯০ বিংশতি প্রকার ॥ 

অথ অলঙ্কারবিংশতি: বর্ণ্যতে তত্রাথ লালসা-_ 

নায়ক ১১নায়িকা কিব।১১ অকস্মাৎ দর্শন । 

প্রথমে লালস। হএ শঙ্গার কারণ ॥ 

নয়নের কটাক্ষ ভঙ্গী নানাবিধ করে । 

নায়ক নাস্সিকার লালস হয়েত অন্তরে ॥ ইতি লালস 

অথ হাব-- 

নায়ক দেখিলে অঙ্গে বিকার জে হয়। 

শৃঙ্গার সুচনা »২বীত দোহার জন্ময়১২ ॥ ইতি হাব 



চতুর্থ কোরক ৩৭ 

অথ হেল- 

নয়নের ঘন দৃি করে মন্দ হাস। 

এই তিন ১০অঙ্গজ! ভাঁব হয়ে পরকাশ১৩॥ ইতি হেল 

'তথাহি উজ্জবলে-__ 

হাব এব ভবেৎ হেল। ব্যক্তঃ শৃর্জার-স্চকঃ ॥ ইতি 

হেলালীলাত্বমীহা বাক্রিয়াশূ রভাঁবজ।। 

ভ্রবকেলিপরিহাসা ক্রীড়া খেলা চ নশ্ম চ ॥ ইতি অমর 

তজ সঙ্গীতপামোদরে-_ 
ুবানোহনেন হুয়ন্তে নারী ভিমদনানলে । 
ততো নিরুচাতে হাবান্তে তু হাবাশ্চতুদ্দিশ | 

এই তিন কহিল আগে অঙ্গজা ধরণ । 
অধতুজ কহিব আর সপ্ত বিবরণ ॥ ইতি অঙ্গজা 

অথ অধত্বজ। অলঙ্কার অথ শোঁভা-_ 

শোভারূপ জত হএ অঙ্গের ভূষণ। 

নায়কে দেখা ইঞা চিত্ত কবে আকর্ষণ ॥ ইতি শোভ। 

অথ কান্তি 

প্রকৃতি মধুর রূপ দেখিয়া নায়ক। 
রাধিকার ১*হদয় বিদ্বে১* পঞ্চ সায়ক ॥ ইতি কান্তি 

অথ উদ্দীপ্তা-_- 

দেশকণল ভোগগুণ হয়ে উদ্দীপনে । 

অন্তরে বাঁঢ়ায় ভাব ন। হয় নিবারণে ॥ ইতি উদ্দীঞ্থা 

অথ মাধুর্যয-_ 
মাধুরীর অনেক চেষ্টা দশ। বহু হএ। 
গোবিন্বলীলাম্বতে ইহার বর্ণনা আছয়ে ॥ 

তথ] ছি গোবিন্দলীলামতে-_ ণ 

মাধুর্যাণাম্ চেষ্টানাম্ সর্ব্বাবস্থান্থ নুচারুতা ॥ ইতি মাধুধ্য 



৩৮ 
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অথ প্রগল্ভতা-_ 
নিশঙ্ক হইএগ নাঁয়কে করে প্রত্যুততরে । 

প্রগল্ভত! ১*বাক্যন্থণ১« উপজে অস্তরে ॥ ইতি প্রগল্ভত 

অথ গুদাধ্য-_ 

উদ্াধ্য বিনয় বাঁকা সর্বাবস্থা হয়ে। 

ইছার উদাহরণ বিদপ্ধ-মাধবে কহে ॥ ইতি ওদার্ধ্য 

অথ ধের্ধযা-_ 
ধৈর্ধ্য মাধুরী চিত্ত [বৈকল্যে] কইলে না জায়। 
উৎকণ্ঠিত চিত্ত তত ধৈধ্য করায় ॥ 

অতএব ধৈধ্যের হএ বহু গুপাখ্যান। 

ধীর হইলে নায়ক মিলে রসের নিধান ॥ 

ধৈর্য তার বাঁকা কিছু কহনে না জায়। ইতি অযত্ুজা 

অথ স্বভাবজ। ভত্রাথ লীল! 
প্রিয়াজকরণ লীল। কহয়ে পুরাণে । 

লীলার বিস্তর কথ! কালিয়দমনে ॥ 

উভয় দর্শনে জত ভাব উপজিল। 

শত কবি শত গীত পগ্যেত রচিল ॥ 

তথাহি উজ্জ্বলে (?)-- 

প্রবৃদ্ধেনাছবাগেণ কষ্ণরূপাবলোকনম্। 

রাধিকা কুরুতে যচ্চ তাং লীলামিতি সংজগ্ুঃ ॥ ইতি লীল। 

অথ বিলাস ঃ-- 

১৬] বসিয়। রহেন কিব। পথে চলি জায়। 

কৃষ্ণ সঙ্গে রাই যদি সাক্ষাৎ পায় ॥ 

মুখনেত্রভজি নানাবিধ হয়। 

নানাপ্রকার বিকার শীত্র করয় ॥ 1১৬ 

গতিস্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রাদিকম্ণাঁম্। 
তাৎকালিকস্ধ বৈশিষ্ট্যং বিলাসঃ প্রি্ননঙ্গম্ ॥ ইতি বিলাসঃ 
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অথ বিচ্ছিত্তি-_ 

১'কান্তের অপরাধ সেই করে আলোকন।১* 
১»ক্রোধ করি সখী সঙ্গে প্রবন্ধ-বচন ॥১৮ 
আকল্প কল্পনা করে কহে নানামত। 

কাস্তের পোষণ বাক্য বাধ! সখীতে বিদিত ॥ 

তথাপি উজ্জ্বলে-_ 

আকল্পকল্পনাল্লাপি বিচ্ছিতি: কাস্তিপোমকৃতৎ। 

অথ বিভরম-_ 

১শ্ নায়কের মিলন হএ যখন সময় । 

উৎকণ্ার স্বভাঁবেত বিভ্রম কহয় ॥ ]১৯ 

হাঁরমাঁল। আভরণ ২* করে২* বিপধায়। 

এক অঙ্লের আভরণ আর অঙ্গে লয়॥ 

তথাহি শ্রীদশমে-_ 

লিম্পন্ত্যঃ প্রসবজন্ত্যোহন্া। অগ্তস্ত্যঃ কাঁশ্চ লোচনে । 

ব্যত্যস্তবন্্রীভরণাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণাস্তিকং যঘুঃ ॥ 

অথ কিলকিঞ্চিত-_ 

২১গর্ব হয় অভিলাষ কবে ক্ষণেতে রোদন ।২১ 

*২ক্ষে৭ণে হাস্য ক্ষেপে অস্থয় ক্রুদ্ধ জে বচন ॥২২ 

সঙ্করী-করণ ২৬বলি২৩ এই ভাব হয়ে। 
উজ্ভ্বলনীলমণিতে ইহ বিবরি এ কহে ॥ 

তথাহি উজ্জবলে-__ 

গর্ধবাভিলাধরুদিতন্মিতা হুয়াভয়ব্রুধাম্। 
সক্গরীকরণং হর্যাদুচ্যতে কিলকিঞ্চিতম্ ॥ ইতি 

পথে ঘাটে বনে কিব। দর্শন জে হয়। 

রাধিকার স্থানে ২৪কুষু ওদ্ধত্য করয় ॥২5 

২৬ পথ রোঁধ করে কিবা! অঙ্গে দেই হাথ । 

২৫ভয় লজ্জা পায় রাধা সখিগণ সাক্ষাত ॥২০ 

কিলকিঞ্চিত ভাব তবে অঙ্গে সব হয়। 

সুখ দুঃখ হাশ্য বোধ গর্ব যে করয় ॥ 1২৬ 
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[ তথাছি সাহিতাদর্পণে (?)-- 

ক্রন্বস্ত্যবাশ্পমভয়ে ভয়মাপ্রুয়াৎ হৎ 

ক্রোধঞ্চ নাটয়তি ততক্ষণমেব হাস্যম্। 

তত্ত্রাপি চ নাটকে কাব্যে চ 

আলম্ব্য হর্ধ ( তরল! ) কিলকিঞ্চিতাখ্যমূ্ 
ভাবম্ প্রকাশয়তি পুণ্যবদস্তিকে স্তাৎ ॥ ] ২৬ক ইতি কিলকিঞ্চিত 

অথ মোট্রায়িত-_ 

কাস্তের ২'ম্মরণ২৭ বার্তা হয়েত অস্তরে। 

সে ভাবে ২৮ভাবিত২৮ রাধ। নান আক্ষেপ করে ॥ 

শরীর বিকটি করে অঙ্গ যে মোড়ন। 

কর্ণ কওয়ায় জিন্গায় নিশ্বাম লঘন ॥ 

তথাহি উজ্জ্বলে-_ 

দুষ্টাশ্রত্বাচা * * *  বিজ্ক্ষণম্। 

কর্ণকণুয়নং গোপস্থীণাং মোট্টায়িতো৷ মতঃ। 

অথ কুট্টমিত-_ 

২৯সবীর আগে রাধার স্তন স্পর্শ করে।২* 

অন্তরে হয়ে যে সুখ বাহিরে নেবারে ॥ 

অধর কাপে অবশ অঙ্গ উপজে মহাসুখ। 

ক্রোধ করি হাথ ঠেলে ছাড়ি মহাছুংখ ॥ 

তথা হি উজ্জ্লে-_ 

শনধরাদিগ্রহণে হতগ্ীতাখপি সহভ্রমাৎ। 

বহিঃ ক্রোধো ব্যথিতবৎ প্রৌক্তং কু্টমিতং বুধৈঃ ॥ ইতি কুট্রমিতম্ 

অথ বিবে্বোক-- 

৩০[ বিপক্ষের ভোগ-চিহু নায়ক দেখিঞ]। 

ক্রোধ করি যায় অনাদর যে করিএা ॥ 1২০ 

তথাহি উজ্জ্বলে-_ 

ইঞ্টেইপি গর্বমানাভ্যাং বিব্বোকঃ স্যাদনাদরঃ | ইতি বিবোঁক 
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অথ ললিত--. 

[ নায়কের জঘন দেখে লাবণ্য মাধুরী । 
ত্রিভঙ্গ হইয়। থাকে ললিত হন্দরী ॥ 
কৃষ্ণের সাক্ষাতে বাই দাগ্ডাইয়া থাকে । 

চরণ কটি গ্রীব। কিবা ভ্রিতঙ্গি করি রে ॥ 1১ 

অন্তত্র উজ্জ্বলে-_ 

বিন্তাভজিরনান1ং ভ্রবিলালমনোহবা। 

স্কুমার। ভবেদ্ যত্র ললিতং তদুদদীরিতম্ ॥ 

অথ বিকৃতি-_ 

এ২্[ নায়ক দেখিয়। লজ্জা হেট শির করে। 

ম্দন-আবেশে অঙ্গ না করে প্রতুযুত্তরে ॥ 1২ 

৩৩ লজ্জা মনে ভয় আর অচেষ্ট রহয়। 

পুষ্প তোলন স্থানে সব এই মত হয় ॥ ]*৩ 

তথাহি উজ্জ্ললে__ 

হীমানেধ্যাঁদ্িভির্যত নোচ্যতে স্ববিবক্ষিতম্। 

ব্যজ্যতে চেষ্টয়ৈবেদং বিকৃতং তছিছুবুধাঁঃ ॥ 

অপিচ-_- 

কুন্দশমাস্তবলীলা সা বিকৃতিস্তথোচ্যতে ॥ ইতি বিকৃতি 

অথ মুগ্ধচকিতম্-_ 

০৪[ মায়কের নিকট খন পথে চলি জায়। 

জানিঞ। সে পুন পুছে তাহার উপায় ॥ 25 

*৪ কেমনত« মুকুতা গাছ কেমন লতা হএ। 

কেমন ফলফুল হএ সবীকে পুছয়ে ॥ 

তথাহি মুক্তাচরিত্রে-_ 

কান্ত লতাঃ ক ব। সস্তি কেন বা কিল রোপিভাঃ। 

কষ! মৎকক্কণন্তত্তং যাপাং মুক্তাঁফলং ফলম্ ॥ 

তত্রাপি চ সঙ্গীতদাযোদরে-_ 
মুক্তাফলং তরোঃ কন্তেত্যাছ্যার্জবপ্রকাশনম্ ॥ 



৪২ রসকল্পবল্লী 

স্বপ্নচকি তার্থ-_ 
৩৬ অন্তজ্রে ভয় বড় নায়কে নির্ভয় 1 

অন্যে লজ্জ! হয় অতি কাস্তকে ন৷ হয়॥ 1৩৬ 

তথাহি উজ্জ্লে-_ 

প্রিক্বাগ্রে চকিতং ভীতেরস্থানেহপি ভয়ং মহুৎ। 

এই ত কহিল বিংশতি ভাব অলঙ্কার । 

উদ্ভাম্বর কহি পুন ছুই পরকার ॥ 

অথ উদ্ভান্বর-_ 

আঙ্গিক বাচিক এই ছুই মত হয়। 
আঙ্গিক অঙ্গের ভঙ্গি বাচিক বাক্য কয়॥ 

অথ আঙ্িক-_ 

৬৭[ নায়ক দেখিলে তবে নান। ভঙ্গি হয়ে। 
ঘন শ্বাম ঘন হাঞ্ি চমত্কার পায়ে ॥ 

অঙ্গ মুড়ি দেয় আর কর্ণ কওুয়ায়। 

উভ বাহু করি আর পাশ দবরশায় ॥ 

অন্গুল মোটকায় আর জোড় করি কর। 

ভূমে নখে লিখি আর চিস্তিত অন্তর ॥ 

অঙ্গ পুলক হএ আর কুচযুগ স্ষরে। 

নীবিবন্ধ শ্লথ হয়ে বস্ত্র খসি পড়ে ॥ 

নানাভাব হয়ে তবে শরীরে বিকার । 

চারি হইতে চারি করিয়ে প্রচার ॥ 1৩? 

তথাহি উজ্ঞ্বলে-_ 

উদ্ভাসন্তে স্বধায়ীতি প্রোক্ত। উদ্ভাম্বর! বুধৈঃ ॥ ইতি 

শীব্যুতরীয়ধ শ্মিল্লঅংসনং গাত্রমোট্রনম্। 
জৃস্ভ। ভ্রাণস্য ফুল্লত্বং নিশ্বাসাগ্যাশচ তে মতাঃ ॥ ইতি আঙ্গিক 

৩”. অথ বাচিক-_- 

শব্দ ছল ব্যঙ্গ উক্তি উপদেশ যত। 

সন্দেশ বাচিক ব্যপদেশ অতিদেশত ॥ 
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আলাপ বিলাপ আর সংলাপ প্রলাপ |. 

অহ্নলাপ স্থপ্রলাপ আর বিলাপ ॥ 1৮ 

তথাহি উজ্জ্বলে-_ 

আলাপশ্চ বিলাঁপশ্চ সংলাপশ্চ প্রলাপকঃ । 

অন্নলাপোইপলাপশ্চ সন্দেশশ্চা তিদেশক: ॥ 

তথাহি 
স্যাদাভাষণমালাপঃ প্রলাপোহনর্থকং বচঃ। 

" অশ্গলাপো মুহ্ুর্ভাষ! বিলাঁপঃ পরিদেবনম্। 

বিপ্রলাপে! বিরোধোক্তিঃ সংলাঁপো ভাষণ মিথঃ ॥ 

ইত্যমরঃ ॥ 

ইতি বাচিক উদ্ভাম্বর 

উদ্তাস্বর এই কহিল বিবরণ। 

অষ্ট সাত্বিক এবে স্থনহ ধরণ ॥ 

অষ্ট সাত্বিক-_ 

ভাব স্বেদ কম্প অশ্রু পুলক বৈবণ্য | 

ত্বরভঙ মচ্ছ। আর প্রণয় কারণ ॥ 

*্[ এই অই্সাত্বিক নাম লিখিল। 

ব্যভিচারী ভাবের দীগ দরশন করিল ॥ )* 

অথ ব্যভিচাঁবী-_ 

সঞ্চারি তেতিস ভাব গণিতে বহু হয়ে। 

ক্ষেপে কহিয়ে নাম বিস্তারিত নহে ॥ 

তথাপি উজ্জ্বলে-_ 

নির্বেদাছ্যান্তরয়ন্ত্রিংশভ্ভাঁবা ঘে পরিকীনিতাঁঃ ইতি 

নির্বেদ বিষাদ টৈন্ত ওৎক্ক্য এই কহে। 

গ্রানি চিস্ত। মান চাঁপল্য আর হএ ॥ 

হর্ষ শাবলা গর্ব আর অভিলাষ । 
অন্ুয়! ভয় ক্রোধ ঈর্য প্রকাশ ॥ 



বমকল্পবলী 

্বরভঙ্গ শ্রম মদ আলস হএ আর । 

নিদ্রা অপস্মার আর স্বপ্ন প্রচার ॥ 

বোঁধ অবহিখা আব বিতরন । 

উগ্রত৷ ব্যাধি আর উন্মাদ মরণ ॥ 

বিছিত] জ্াস লজ্জা! মোহ জড় হয়। 

ধৈর্য বিষাদ তেভিস ভাব জে কহয়॥ 

অথ নিবেদ--- 

প্রিয় লোকের বচনে রোষ হয়েত অস্তরে। 

, আঁবিষ্ট হঞা নিচেষ্ট থাকে নিরস্তরে ॥ 

তথাহি-- 
দারিদ্র্যাদপমানাতোধাৎ প্রিয়বচনাছাপি জন্তোনির্বেদঃ ॥ 

ইতি নির্বেদঃ ॥ 

অথ অবহিথ।-_ 

"*[ অবহিখা আকার গুপ্ডি কহয়ে অমরে। 
পথে যাইতে কাম্ত দেখি অঙ্গ লুকি করে॥ 

লজ্জায় কৌকড় হইএল সখীর পাশে চলে। 

সাধ্বমে চলিতে পথে কত গতি করে ॥ 

গোবিন্দলীলামুতে অনেক বর্ণন। 

এই সব ভাব হয় অলঙ্কার গণন ॥ 78 « 

তথাহি উজ্জ্লে--_ 

সফচারিণোহত্র নির্বেদশঙ্কামধাঃ সচাঁপলা £। 

গর্বান্থয়াবহিখাশ্চ প্রানিশ্চিম্তাদয়োহপ্যমী ॥ 

ব্যভিচারী ভাব নাম মাত্র লেখিল। 

দিগ দরশন লাগি ইহ! জানাইল ॥ ইতি তেত্তিস ব্যভিচারী 

অথ স্থায়ী ভাব-- 

রতি হাস শোক ক্রোধ উৎসাহ আর ভয়। 
জুগুপ্| বিস্ময় *১অষ্ট১ স্থাঁয়িভাঁব কয় ॥ 



চতুর্থ কোরক 9৫ 

তথাছি কাব্যপ্রকাশে-- 

রতির্ীসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাঁহো। ভয়ম্তথ! । 

জুগুপ্ম! বিন্ময়শ্চা্টো স্থায়িভাবা: প্রকীন্তিতাঃ ॥ ইতি 

তত্র আদৌ রতি__ 
এই রতি হৈতে চিত্তে স্নেহ জে জন্ময়ে। 

স্সেহ অন্তরাঁগ প্রেম তবে উপজায়ে ॥ 

প্রেমের কৌটিল্য গতি নানাবিধ হয়। 
তাহার তাৎপধ্য অতি শাস্ে স্থনিশ্চয় ॥ 

তথাঁহি উজ্জ্লনীলমণৌ-_ 
অহেরিব গতিঃ প্রেম্ণঃ স্বভাঁবকুটিল। ভবেৎ। 

অতো হেতোরহেতোশ্চ ঘর্যমান উদঞ্চতি ॥ ইতি 

শঙ্গারে চ রতিঃ স্থায়ী বীরে চোৎ্সাহসংজ্ঞকঃ | 

ভয়ানকে ভয়ং ভাতি বৌদ্রে ক্রোধগুণোদয়ঃ | 
বীভৎসেহপি জুগুপ্ণ! শ্যাৎ করুণে শোক উচ্যতে । 

অদ্ভুতে বিন্ময়ে। নাম শান্তে শমসমুদ্তবঃ | 

হান্তে হাস ইতি স্থায়িভাঁবাঃ ন্বেষু রসেখমী ॥ 
স্থায়িভাবঃ স বিজ্ঞেয়ো! ব্যভিচারী ততোহন্তথা। ইতি 

এই ত স্থায়ী ভাবের বিকার বহু হয়ে। 
শ্রীপগোন্বামী গ্রন্থে বিবরিয়! কহে ॥ 

তথাহি,- 

ভাবোৎপত্তিঃ ভাবসন্ধিঃ ভাবশাবল্যং ভাবশাস্তি: ইতি চতুব্রিধ]। 

*২[ সকল শাবল্যে এই মহাঁভাব কহে। 

মাদন মোদন ভেদ মোহনাদি হয়ে | 

সংযোগে মোদন মাদন অসংযোগে । 

মোঁহনে জে মূচ্ছ! হএ বিরহ বিয়োগে ॥ 
এই লব ভাবহয়ে নায়ক নায়িকা! দেহে । 

সাক্ষাৎ হয়েত আর পরখ্যাঁত বিরহে ॥ 
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অধিক্ঢ মহাভাব অনেক লক্ষণ। 

শ্রীচৈতন্তচরিতাম্বতে বিশেষ লক্ষণ ॥ 

সকলিতে ভাব জন্মে অঙ্গের বিকার। 

সর্বভাবে উদয় হয় মহাভাব প্রচার ॥ 

অথ মহাভাব__ 

৬ ক্ষণে অঙ্গ পুষ্ট করে ক্ষেণে অঙখানি। 

বুক্তোদগম দত্ত হালে চণ্ম রহে ভীন ॥ 

সাক্ষাতে বিরহ হএত অন্রাগে। 

রাধার ভাবে ভাবিত তাহাকে ব্যথা লাগে ॥ 

বাধ। বিচ এই ভাব অন্তে নাহি হয়ে। 

মহাঁভাবন্বরূপা রাধা সর্বশাস্ত্রে কছে 118২ 

উদ্ঘূর্ণ। চিত্রজর্লা৷ হএত বিরহে । 
উদ্ধব জানে দশ গ্নোকে অর্থ এই কহে ॥ 

এই সব ভাব অঙ্গে অলঙ্কার ভূষণ। 

গর্ব পধ্যঙ্ক আদি দেহের বীক্ষণ | 

অন্যত্র বর্ণনা ইহার আছয়ে সুন্দর । 

এই সব গ্রন্থ দেখিলে বুঝিবে সকল ॥ 

প্রেম ইক্ষু সম ইহা করেন আস্বাদন । 

স্সেহ। মান প্রণয় ] তাহাতে প্রয়োজন ॥ 

মান শুড়েত হয়ে তাহাতে বিকার । 

প্রণয় ঘষে খণ্ডবত্ তাহাতে হয়ে সার ॥ 

বাগশকর। সার তাহাতে জন্মায় । 

অন্তবাগ সিতাসার মাধুরী তাহ] কয় ॥ 
মহাভাবর সিতোত্পল মিশাল মিলনে । 

এই ত কহিল মহাভাব প্রয়োজনে ॥ 

রতিপতিচরণযুগলে যার আশ। 

বাধাঁকষ্ণরসকল্পবললী কহে গোপালদাস ॥ 

ইতি শ্রীরাধা ্রষ্ণরসকল্পবন্্ী [ গ্রন্ছে ] চতুর্থদলে 
ভাবকদম্ঘঃ নাম চতুর্থঃ কোরকঃ। 



চতু কোরকর্থ ৪৭ 

পাঠাস্তর 

বি, ঞী--গু, মু গুণগন | ২ শ্রী-আদি অষ্ট নান্বিক । ৩ শ্্রী--আদিরস। 
প্রী-_অন্ুভাব বিবরিব । 

প্রী--এক অলংকার হয় বিংশতি ধরণ । 

আর উদ্ভাম্বর আছে বিবরণ 

গৃপ্ী 

মূল__ হাব জে অলঙ্কার এই দ্বিতীয় ভাব লেখি। 

তৃতীয় হল জে এই অঙ্গ জত্রে কহি ॥ 

শ্রী --শোভা কাস্তি দীপ্তী আর ভাবময়ে ॥ 

মাধুর্য প্রগল্ভতা! আর ওদার্য । 

ধৈর্য সহিত সাত বত্রজা মাধুষা ॥ 

একত্র হইলে দশ ভাব প্রচার | 

আর দশে মিলনে বিংশতি এ্রকার 

শ্রী--শব্দটি নাই । ৯» শী-_মোট্টানিতি | ১ জী--বিংশভতি প্রকার? 

শ্রী-_নায়িকার | ১২ শ্রী--রীতি ছু'হার অঙ্গে জন্মায় । 

শ্রা- অঙ্গ হয় জাড্য পরকাশে। ১৪ শ্রী--অঙ্গে বান্ধে ৷ ১৫ শ্রা-_বাক্যে । 

গু তী-র পাঠ 

যু বসিএশ রহেন কিবা পথে চলি জায়। 

নানাপ্রকার বিক।র হএ শী উদয় ॥ 

শ---কান্তের পোষণ করে আলোনল । ১৮ শ্রী-_ ক্রোধে সথিরে কহে প্রবন্ধ বচন। 

শ্রী -নায়কের মিলনের জন সময় । 

উতৎকঞার স্বভাব সম্্রমময় হয় ॥ 

শী--হয়। ২১ শু--গর্বব হয় অভিলাস হয় ক্ষণে রোদন । যুবশুদ রোদন । 

শ্---ক্ষণে হস্ত অনুয়] ক্রোধ বচন । ২৬৩ শ্রী নাস। 

ভী--কুষ্ের উদ্ধত বিষয়। ২৫ শ্রী--নানা ভয় লঙ্জ। পায় সখিগণের সাক্ষাত 

শী--পথ রোধন করে কিবা অঙ্গে দেই হাথ । 

নান। ভয় লঙ্জ। পায় সখিগণ সাথ | 

কিলকিঞ্চিত ভাব অঙ্গে সব হয়। 

হুখ ছুঃথ হান্ত রোষ গর্ব ক্রয় ॥ 
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গু জী, মু রহমত | ২৮. গু শ্ী, মুদেবিত । 

গৃু--শ্রী, মু- কোন সধি আগে গিয়। পরনস্ত করে । 

বি--নায়ক দেখিলে রাধা নান। গব্বধ করে । 

চক্্রাবলির গণ দেখে গদগদ* অন্তরে ॥ 

অন।দর করি ভয়ে সখি সে জায় । 

নায়ক-শেখর কৃষ্ণ আকুল হিয়ায় 

ভী--১ন ও ২য় পডক্ভি বি-র ম্যায় এক | 

৩য় পউক্তি--অনাদর করি ভয়ে সথি সহ জাক্স। 

€র্থ পড্ক্তি _নাগর-শেখর কৃষ্ণ আকুল হিয়ায় ॥ 

বি-ক- বেশ বিস্তাস রূপ নানা কঙ্গ করি । 

ত্রিভঙ্গি তিক করে ললিতঙছন্দরি ॥ 

কুঝের সাক্ষাতে জখন দা কঞ্াা রহে। 

জখন কটি গ্রীবা তিভঙ্জি করয়ে ॥ 

শ্ী--বেশ বিলাস রূপ নানা কম্ম করি । 

জ্রভঙ্গি তিয্যক করে ললিতলন্দরি ॥ 

কুষ্েের সাক্ষাতে দাণ্ডাইয়া রে । 

কটি গ্রীবা চরণ ভঙ্গী করয়ে ॥ 

গৃ- শ্রী, মু নাকে মিলন মনে জখন করয়ে । 
রোমাঞ্চ পুলক আর প্রফুলিত হয়ে ॥ 

শুহার পর শ্রী _বিংশতি অলঙ্কার কহিল অল্াক্ষরে । 

অন্য শাক্সে অন্ত মত দুই চারি প্রকারে ॥ 

মুগ্ধচকিত আর অবহিখা। কহে । 

দীক দরশন মাত্র বংকিঞ্িত কহিয়ে ॥ 

আ---কান্তের সাক্ষাতে কখা নানাবিধ কহে । 

জানিয়? না জানে পুন জিজ্ঞাসয়ে ॥ 

শ্রী _'কেমত । 

শ্ী-_-অন্ত স্থানে ভয় বড়-হয় আকন্সিক । 

কাস্তের সাক্ষাতে হয় নির্ভয় চরিত ॥ 

শ্রী--উদ্ভাম্বর হয় অনেক প্রকার । 

এতেক কহিয়ে ন। হয় বিস্তার ॥ 



| ' চতুর্থ কোরক ৪৯ 

বন্্র খসি পড়ে অঙ্গে কবরি আওলায় । 

অঙ্গ মোড়া! দিয়া চলে কান কওয়ায় ॥ 

ভূমে নখে লেখে ঘন ঘন ছাড়ে শ্বাস। 

যন মুখ বুক দেখায় অল্প অল্প হাস ॥ 

বি-ক--পুতে একই প্রকার পাঠাস্তর দৃষ্ট হয়। 

৩৮ শ্রী--বাচিক ছলোক্তি নান। পরকার । 

৩৯ 

৪০ 

৪২ 

সংক্ষেপে কহিয়ে এই দ্বাদশ প্রকার । 

আলাপ বিলাপ সংলাপ বিলাপ । 

অনুলাপ বিলাপ আর বিপ্রলাপ ॥ 
সন্দেশ বিসন্দেশ ব্পদেশ বিশেষ । 

শবছল নানা বাক্য শিক্ষ। উপদেশ ॥ 

গ্রকত্রে কহিল নাম না৷ হয় বর্ণন! । 

হেরি লোক বুঝিব ইহা করিয়া! ভাবন| ॥ 

বি-ক- আলাপ বিলাপ সংলাপ প্রলপ। 

অনুলাপ বিলাপ আর বিপ্রলাপ ॥ 

এই অতিরিক্ত অংশ শ্রীপুর । 

গৃ-_্রী, মূ পাঠ-_নায়ক দেখিলে পথে অঙ্গ লুকি হয়ে । 

কৌকড় হইএন। চলে বসন কাপয়ে ॥ 

সাধ্বসে চলে সেই ফিরি ফিরি চাহে । 

অবহিথাকার গুপ্তি অবিধানে কহে ॥ 

ভী--এই | 

বি-ক- স্থায়িভাবের নানাবিধ হয় । 

মাদন মোদন মোহন মুচ্ছণময় ॥ 

অসংযোগ মাদন সম্তেগ মোদন। 

বিচ্ছেদ বিরহভাব হয়েত মোহন ॥ 

অধিরঢ সঙ্গ প্রেম হয়েও রাধিকার । 

নানাভাবের উদয় মহাভাবের বিকার ॥ 

মহ।ভাবের গতি বুঝা নাহি যায়। 

ন্ণে খীন ক্ষণে পুষ্ট ক্ষণে পুলক তরে গায় ॥ 

সাক্ষাতে বিরহ সকলিতে হয় । 

রাধিক] বিন্ু এ ভাব অন্ঠের নয় ॥ 

শ্রীরতিপতিচরণযুগল করি আশ । 

রামগোপালদাস কহে গতি নাহি আর ॥ 



চেহির | শ্রসকলবজী 
শ্রী- স্থাক্লিভাব বিকার এই নানাবিধ হয় । 

মাদন মোদন মোহন মুচ্ছণমক় ॥ 
সংযোগে মাদন সংযোগে মোদন । 

বিংসেদ বিরহ .ভাব হয়েত মোহন ॥ 
অধিক্ঢ় শুদ্ধভাব হয়ে-রাধিকার । 
নানাভাবের উদয্প মহাভাবের বিকার ॥ 
মহ'ভাবের গতি বুঝনে না জায় । 

ক্ষণে ক্ষীণ ক্ষণে পুষ্ট ক্ষণে পুলক ভরে গাযস ৷ 
সাক্ষাতে বিরহে সকলেতে হয়ে । 

বলাধিকার বিনু এ ভাব অন্তের না হয়ে ॥ 

শীরতিপতিচরণযুগল করি সার । 
গোপালদাসের গতি নাহি আর ॥ 



পঞ্চম কোরক 

১[ জয় জয় শ্রীচৈতন্ত জয় নিত্যানন্দ । 

জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ 
জয় বৃতিপতি প্রভু পতিতপাবন । 

জয় ঠাকুর পুত্র নাম শ্রাশচীনন্দন ॥ 
মধ্যম ঠাকুর পুত্র শ্রীপ্রাণবলভ নাম । 
যাদবেন্দ্র ঠাকুর কনিষ্ঠ অনুপাম ॥ 

আমার প্রভুর অঙ্গজ] ঠাকুর ঘনেশ্তাম | 

তাহার তনয় শ্রীপুরষোতম নাম ॥ 
এ সব ঠাকুবের পাত্র অবশেষ পাঞা। 

মহ! নিজ সুখে ভাষা করো বিরচিয়] ॥ 1১ 

তত্র পাঠাস্তরে-_ 
অনৃঢা পরোঁঢ়। নারী ২ছুই পরকার। 
অনুঢ়া কন্ত। বলি ঞবিভা৩ নহে জার ॥ 

তথাহি উজ্জ্বলে-_ 

অনুঢ়াঃ কন্তকাঁঃ প্রোক্তাঃ সলজ্জাঃ পিতৃপালিতাঃ ॥ 

সখিকেলিষু বিশ্রন্ধা: প্রায়ে। মুগ্ধা গুণান্বিতাঃ ॥ ইতি অনুঢ়া 

অথ পরোঢা__ 

পরোটা পাণিগ্রহণ পতির সদনে । 

ছুই মিশ্র করিএ তবে ৪করিয়ে* বর্ণনে ॥ 

তথাঁহি উজ্জ্বলে--- 

গোপৈবৃ্ঢ়া অপি হবেঃ সদ। সম্ভোগলালসাঃ | 
পরোঢা বল্পভাস্তশ্য ব্রজনাধ্যোহ্প্রস্থতিকণঃ ॥ 

মুগ্ধ মধ্য প্রগল্ভ। ত্রিবিধ প্রকার । 

মুগ্ধ। হৈতে কহি স্বভাব গুণ «হয়ে জার ॥ 
বয়ঃসন্ধি ব্যক্তযৌবন হয়ে কেবল মুগ্ধাতে বর্ণন | 
নবযৌবন “হয়ে কেবল মধ্যার লক্ষণ ॥ 



রসকল্পবলী 

পূর্ণ যৌবন প্রগল্ভ। হয়েত বিস্তার । 

অবিবাহিতে কহি স্বভাব গুণ জার ॥ 

তথাহি চতুবিধ বস্গঃ-_ 

বয্পশ্তুবিধং তত্র কথিতং মধুবে রসে । 
বক্ষংসদ্ধিস্তথ। নব্যং ব্যক্ত পুর্ণ মিতি এঞুমঃ ॥ ই 

অথ মুপ্ধা-_ 
মুগ্ধ! বয়েসে ছে'ট বস নাহি জানে । 

বরৃতিতে বিমুখ সেই পতির ৮সদনে” । 

৯সেই সুগ্ধা হয় আব গুণ পঞ্চ ধরে ।+ 

১০ক্রমে ক্রমে ১০ বুঝ ইহ। কহি অল্লাক্ষবে ॥ 

তথাহি উজ্ঞ্বলে-- 

মৃধা নববয়ঃকাম। রতেো বাষা সখীবশা। 
রতচেষ্ীন্্ সব্রীডচাকগুসপ্রষ হভাক ॥ 

কৃভাপরাধে দয়িতে বাম্পক্ষদ্ধানলো কন। । 

প্রিষাপ্রিমোন্ডে চাশক্ত। মানে চ বিমুখী সদ! 

মুন] নবোদ। বীত বঝ! নাহি যাষ। 

১-কান্তেপ পাশ গমনে বহুতভ১১ ভয় পায়! 

ধবাধরি সহচর) লএশ জাষ কান্ত পাশে। 
ব্বাধী দেখি লিমুখ হয় পাপে ভাসে । 

তথাহি কবিরাজ ঠাকুর পঙ্গম-_ 

ধরি সখি শ্রাচবে ভই উপচগ্ধ । 

বৈঠ ন। বৈঠই হরি-পরিষন্ক ॥ 

১৯ চলতে আলি চশষে পুন চহ। 

বস অভিলপে আগোধল নাহ ॥ 

লুব্ল মাধব লুবধল নানী । 
৪ অতি বিদগদ এ অতি গোঁঢারি ॥1১- 
সহচনি মেলি শতাক়লি পাসে। 
চাটি হিশ্ক্ডি পি উই সিল তিক শআ ৭ উকি 
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তথাহি রসমপ্তরী-_ 

হন্তে ধৃতাইপি শয়নে বিনিবেশিতাহপি 

ক্রোড়ে কৃতাহপি ষততে বহিরেব গন্ভম্। 
জানীমহে নববধূরথ তন্তয বশ্ঠা 
কঃ পারদং স্থিরয়িতুং ক্ষমতে করে ॥ 

পাঠাস্তরে পঞ্চগুণের কহিব বিবরণ। 

সঙ্জীতদামোদরে ইহার আছয়ে বর্ণন ॥ 

বয়ঃসন্ধি নববয়া রতৌ বাম। হয়ে। 

মৃছ বাম লজ্জাবতী এই ভেদ কহে ॥ 

অথ বয়ঃসন্ধি 

“নব বয় যার যৌবন আরম্তভন। 

বাল্য যায় কৈশোর আসে সন্ষি-বিভ্রম ॥ 

বয়ঃসন্ধি বর্ণন। অনেক কৌশলে । 
হ্ভনের আরস্ত নিতশ্বের পরিসর ॥ 

নয়নের চঞ্চল দৃষ্টি মন্দ মন্দ হাসে। 
মাজা খীন পুলক অঙ্গ মদনপরকাঁশে ॥ ]১% 

তথাহি উজ্জ্বলে--- 

বাল্যযৌবনয়োঃ সন্ধিধয়ংসন্ষিরিতীধ্যতে । 

তথাহি পদং শ্ীকবিরাজঠাকুরন্য 

শশিমুখী তেজল শৈশব দেহ। 

খত দেই ছোঁড়ল ত্রিবলী তিন রেহ ॥ 

এবে ভেল যৌবন বন্ধিম দী। 

উপজল হাস ১*বচন১৭ ভেল মীঠ ॥ 

দিনে দিনে বাঢ়ল পয়োধর পীন । 

বঢ়ল নিতম্ব মাঁঝ ভেল খীন ॥ ইতি পদম্। 

তথাহি রসমঞ্জরী (?) -_- 

চলদচলদপাঙজং সম্মেরমম্মেরমাস্থযং 

গতিরহহ কিমস্তা। মন্থত্ামস্থর। বা। 



€৪ ্লসকল্পবল্পী 

ইতি মনপসি নিতাস্তং সন্দিহানে। মনোতভূঃ 

করবিনিহিতবাঁলঃ সন্ত্রমীহন্রমেতি ॥ 

তত্র যুক্ত শ্রীকবিরাজঠাকুরন্য বাক্যম্ 

হেরইতে হেরি না হেরি। 

কহইতে ন কহ পুন বেরি ॥ 

চতুর সখি সঞ্চে বসই। 
বল পরিহাসে হসই ন। হসই ॥ 

শ্রবণ নয়ন গতি রীতে। 

সো কিয়ে আন না৷ হয়ে ১*পরতীতে ১৭ ॥ ইতি বয়ঃসন্ধি । 

অথ নববয়া_ 

বদরী সদৃশ কুচ তচ্ছ হয়ে খিন। 

সুন্দর ১৬চরণ জঘন১১ ঘন পীন ॥ 

স্বরত-কথ। স্থনিতে শ্রবণ উল্লান। 

সখীর বশ হঞা। সদ1 ফিরে সবদী পাশ ॥ 

তথাহছি উজ্জ্রলে-_. 

বক্ষঃ প্রব্যক্তবক্ষোজং মধ্যঞ্চ সুবলিত্রয়ম্। 

উজ্জ্রলানি তথাঙ্গানি ব্যক্তে স্ফুঝতি যৌবনে ॥ 

অথ বতৌ বামা-_- 

তথাহি-- 

সিপ্ধানামুপরোধেন রতির্বামেতি সা মত। ॥ ইতি? 

১” ঝতিতে বামত। করে মধুর হান্য হাসে। 
ক্ষণে স্থকিত ক্ষণে চঞ্চল তরাসে ॥ 1১" 

তথাছি পদম্-- 

হঠ-পরিরস্তনে থরথরি কাপ । 

চুম্বনে বদন পটাম্বর ঝাঁপ ॥ ইতি 

অথ মৃদুবাম।-- 

মনেবু ইচ্ছ। আছে তার কাস্তের সঙ্গমে । 

মৃদুর স্বভাবে কিছু হয়েত সম্থমে ॥ ইতি 
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অথ লজ্জাবতী-_ 

লজ্জাবতী লজ্জাধিকা বহে সখী সঙ্গে । 

সুরত কথা পদ শুনে না করে প্রসঙ্গে ॥ 

তথাহি পদম্ শ্রাবিদ্যাপতি-_ 

স্থন সুন সুন্দরি মধু উপদেশ। 
টৈছন কুঞ্জে করবি পরবেশ ॥ 

পহিলহি নাহি করবি অভিলাষ । 
করে কর ঠেলবি উলটবি পাশ ॥ ইতি পদম্ 

কাস্তের নিকটে যাঞা মাথা নাহি তোলে । 

কান্দে আর চক্ষু কচালে প্রিয়জনের কোলে ॥ 

তথাহি বিদ্ভাপতি পদম্-_ 

স্থন সন সুন্দরি তোহে পরনাম। 
আজু নাহি জায়ব সো পিয়া-ঠাম ॥ 

বহুত জতনে করায়সি বেশ। 

বাদ্ধিতে না জানি আপন কেশ ॥ 

ইঙজিত নাহি জানি ঠকছন মান। 

বচনক চাতুরি হাম নাহি জান ॥ 
»॥ ও নব নাগর রসিক স্থজান। 

হাঁ নব নাগরি অলপ গেয়ান ॥ 

কবতহি নাহি জানি স্থরতিক বাত। 

কেমনে মিলব হাম মাধব সাথ ॥ 

ভণয়ে বিছ্যাপতি কি কহুব তোয়। 

আজুক মিলন উচিত নাহি হোয় ॥ ইতি 

তথাহি উজ্বলে-_ 

নময়তি বদনসরোজমধিক লজ্জ|! ॥ ইতি 

ধীরাধীরা-বৈদদ্ধি মুগ্ধা নাহি জানে । 

মধ্যার লক্ষণ এবে কি বিবরণে ॥ 



রসকলবলী 

অথ মধ্যা__ 
১পমধ্যার বয়েস জার৯৮ প্রথম জৌবন। 
সমান লজ্জা হয়ে ১৯তার সমান মদন ॥১৯ 

কিশোর বয়স হয়ে বৈদগ্ধি-নিপুণা । 
বয়সাব্দ চতুর্দশ ধরে সর্বগুণ। ॥ 

সেই ত মধ্যার কূপ চতুবিধ হয়ে। 
সঙ্গীতদামোদরে বিবরিয়। কহে ॥ 
বিচিত্রক্থরতা আর মর্তযৌবন]। 
ঈষৎ-প্রগল্ভা আর লঙ্ভায়ে মধ্যম] ॥ 

অথ বিচিত্রক্থর তা 

বিচিজ্রন্থরতা জানে নান? বন্ধ-কলা । 

স্থরতশাস্ত্রে পণ্ডিত সেই পরম শুঙ্খল। ॥ 

তথাহি [ সঙ্গীতদীমোৌদবে 1 

শৃ্জাররসসংসিক্তা কাস্ত। নানাকলাপ্বিত্ব। | 

নানাবন্ধবিধানজ্ঞ! বিচিব্রস্থরতা মভ। ॥ ইতি বিচিত্রস্থ রত 

অথ মত্তযৌবন।-_ 

২০[আব্ঢযৌবন] সম্তোগে হয় রত। 

জঘনচালন চুম্বন প্রযুক্ত ॥ 

গাঢপরিরস্তনে তুষ্ট হয়ে তার মন । 

কাস্তের মনে সেই করে আকবণ ॥ 1২০ 

তথাহি সঙ্গীতদামোদরে-__ 

নিধায় জি যা কাস্তং বাহুভাযাং গাঢযন্ত্রিতম্। 

রমেত জঘনান্দোলৈঃ প্রর্ঢস্মরযৌবন। ॥ ইতি মন্তযৌবন। 

অথ ঈবৎপ্রগল্ভা_ 
ঈষংপ্রগল্ভা। কিছু ক্রোধাবিষ্ট হএ। 

অন্তরে পরম ইচ্ছ] বাহে নেবারয়ে ॥ 

স্তনস্পর্শে করে কর ঠেলি করে কল! । 

বিমুখ শয়ন করে হাস্ত খলখল। ॥ 
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বিস্তর দেখিয়! আত্তি পরশিতে দেয়। 

নবসঙ্গে কামরঙ্গে সীৎকার করয় ॥ ইতি ঈষৎ্প্রগল্ভ। 

অথ মধ্যম লজ্জা বতী-- 

লজ্জাবতী লজ্জা করে রহে অধোমুখে । 

২,[অধরপানে বিমুখ হয় ক্রন্দন হমুখে ॥]২১ 
সরস-পরশে সুখ হয়েত অস্তরে। 

২খ্নম্বামীর অন্ত সেবা! করয়ে নির্ভরে ॥ 1২২ ইতি -লজ্জাঁবতী 

মধ্য বয়েস সেই রাধিক1 যুবতি । 

বগিতে কে পারে ২৩তাহ1২০ কাহার শকতি ॥ 

২*[ বৈদগ্ধি প্রথমাচাধ্যা শাস্তেরি বিদিতে | 

অশেষ নায্িকাবস্থ। শতনাম বণিতে ॥ ]1২+ 

তথাহি 

অশেষনাক্মিকাবস্থা প্রাকট্যাডুতচেষ্িত]। 

বৈদদ্বীপ্রথমাচাধ্যা শতনাক্ৈব বণিতা ॥ 

মধ্য! শ্বভাব বাই ঘর্দি মান করে। 

২৫[অস্তরে করয়ে কোপ না হয়ে বাহিরে ॥ 1১* 

কোৌটিল্য প্রেম বাঁধার সদাই বামতা। 
ধৈর্য্য গাভীয্য সৌভাগ্য হয়েত বিদিতা ॥ 

তথাহি উজ্ভ্রলে-_ 

মধুরেয়ং মববয়াশ্চলাপাঙ্গোজ্জলস্মিত1। 

চাঁরুসৌভাগ্যরেখাঢা। গন্ধোন্নাদিতমাধবা ॥ ইতি 

মধ্যার স্বভাব অনেক নানী হয়। 

মানে ধীরাধীর1! আর ধীরাধীরা কয় ॥ 

তত্রাদদৌ ধীরমধা। 
তথাহি উজ্জলে-_ 

ধীর। তু বক্তি বক্রোক্তা। পোত্প্রাসং সাগসং প্রিয়ম্। ইতি 

ধীর্মধ্য। নায়িক ষদি মান করে। 

অন্তরে করয়ে কোপ না হয় বাহিরে ॥ 
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স্বচ্ছন্দে নায়ক সঙ্গে করে বাবহার। 

তথাপি ২৬অস্তরে বক্র আছয়ে২৬ তাহার ॥ 

আসন বসন শধ্য। তাল চন্দন। 

মৌন করি মেবা করে মানের পোষণ ॥ 

বিদগ্ধ নায়কের হয় হরিষ বিষাদ । 

শুফ হান হাসে সেই ২"বড়ই২? প্রমাদ ॥ 

যগ্যপি সেই কাস্ত পরশিতে চায় । 

করে কর ঠেলি ২৮তবে২” অন্য দ্িগে জায় ॥ 

হার মাল। আভরণ যদি চাহে কান্ত । 

অন্যদারে ২৯বাকা কহিঞা ২৯করে শাস্ত ॥ 

তত্র পদং কবিরাজ ঠাকুর-_ 

শহ্কর-বরতে আজ পরবেশলো 

দারণ গুরুজন বোল । 

অতএ সে বল পরম বিহি বাধল 

কী তুয়া নয়ন ছিলোল ॥ 

মাধব ভোহানরি চরণে পরণাম । 

দ্বিজগণ কঠিন মৌন মোহে লাগল 

»০কবইতে”” বিধি ভিল বাম ॥ 

দূর কর হার ঠোহাঁরি কর বিরচিত 
০১অবরভ”১ বেশক সাধ । 

শ্রবণহু এক কুস্থম জব হেরই 

ননদি করত পরমদ ॥ 

এ মধু »*মান আম ভেল”১ বঞ্চিত 

জদ্দি কহ কপট বিলাস । 
কর সক্কেতে কত সমুঝাঁওব 

কহতহি গোবিন্দদাঁস ॥ 

অধীরতমধা-_ 

অধীর! পকুষৈর্বাকোনিবস্তেদ্বল্লভং কষা ॥ ইতি 
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অধীবা মধ্যা ৩*নাস্িক1** ক্রোধে রক্তলোচন। 

ছার ছিগ্ডে ৩৪ভূমিতে পড়ে" করয়ে রোদন ॥ 

পাদাক্রান্ত হৈলে কাস্ত ততু তুষ্ট নয়। 
শধ[ত্বামী সম্মুখ হৈলে পে বিমুখ জে হয় ॥ 1২৭ 

তথাহি গীতগোবিন্দে-- 

স্মরগরলখগ্ডনং মম শিরসি মগ্ুনং 

দেহি পদপল্লবমুদধারম্ ॥ ইতি অধীরমধ্যা 

অথ ধীরাঁধীরমধ্যা 

তথাহি উজ্জ্রলে-_ 

ধীরাধীর। তু বক্রোক্ত্যা সবাম্পং বদতি প্রিয়ম্। ইতি 

ধীরাধীরমধ্যা ৩১তবেত* নানাবিধ হয়। 

কনু স্ততি কভু নিন্দ। ০"সৌন্ুণ% বাণী কয় ॥০৭ 

কু কাস্তের বূপ ৩৮রুধষিত৮” বীভৎস দেখিঞা। 

সহচরি সঙ্গে হাসে কৌতুক করিঞা ॥ 
কভু নিষ্ঠুর হইএা করএ স্তবন । 
কু অন্তরের মন করে সম্বরণ ॥ 

তথাহি **মহাজনম্য পদম্**-_ 
হম বনচাঁরি *"বহিএ৪" একসরিয়া। 

চাতুরি না কর *১তুহু ৪১৯ শতঘরিয়া ॥ 

চল চল মাধব করহ ৪*২পয়ান? ২ । 

জাগিয়! সকল নিশি আওলি বিহান ॥ 

৪৩[চিল চল মাধব ন! বোলহ আরু। 

দ্গধ পরাণ দগধ কতবার ॥15৩ 

কৈতব পিরিতি তোহারি বেকতহি' গেল । 

তুয়৷ ন্রিত হেরইতে বিপরীত ভেল ॥ ইতি 

মানেত কোমল। কভূ মানেত কর্কশ । 

মধ্যযুবতির ৪৪কহিল তিন দশা ॥** 
ইতি ধীরাধীবামধ্য। 
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অথ প্রগল্ভ। 
তথাহি উজ্ববলে-_ 

প্রগল্ভ। পূণতারুণ্য। মদান্ধোরুরতোতৎস্থক]। 

ভূরিভাবোদ্গমাভিজ্ঞা৷ রসেনাক্রাস্তবলপভা ৷ 

অতিপ্রৌঢোক্তিচেষ্টামৌ মানে চাত্যস্তকর্কশা ॥ 

৪৫] ধীরাধীরা তিনগুণ বয়াব্দে ষোড়শ] । 
দক্ষিণ স্বভাবে সদ সরল মানসা॥ 

প্রগল্ভা সঞ্তবিধা হয়েত লক্ষণ। 
স্মরান্ধা মদ্রান্ধা গাঁচতারুণা। ধরণ ॥ 

রতিবিজ্ঞ সলজ্ঞ! প্রচণ্ডা হয়ে আর । 

আক্রান্ত পাঠান্তরে সংজ্ঞা কতেক প্রকার ॥ 7৭ 

তত্রাদে স্মবান্ধ1__ 
ল্মরান্ধা ৪ঘ৬উত্তম বতি“৬ হয়েত মদনে । 
সনকুন্ত স্বরে সদ। পরপর জথনে ॥ 

বক্ষ প্রসারিঞ] রহে কাস্ত সন্লিধানে । 

নেত্র স্থির করি বহে চাহে চারি পানে ॥ 

তথাহি উজ্জ্বলে (?) ! সঙ্গীতদাঁমোদনে 7__ 

স্মন্াবেগং বহস্তী স্তনকনকগিরি প্রাস্তমুন্ীলয়স্তী 
নেত্রং বিস্ষারয়ন্তী ঘনজ্ঘনতট ছন্দূনুদ্ঘাটয়স্তী | 
নেত্রান্তং পাভয়স্তী দ্িশি দিশি রভসাঁমোদমত1 হসন্তী 
কুষ্ণ" পান্বেষয়ন্তী ত্রজতি পথি মদান্ধ! স্ররান্ধ! ভমস্তী | 

অথ মদান্ধী_ 

মদান্ধ।! জে মদে মত্ত হয়ে বলবান। 
কাস সঙ্গে রঙ্গে করে আলিঙ্গন দান ॥ 
সবল হৈএএ সেই চাটু বাক্য কহে । 
অহনিশি শ্যেচ্ছামর কাস্ত পাশে বহে ॥ 
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অথ গাঢ়তারুণা।-_ 

দুঢ় শৃঙ্গারে মন অবিরত ধায়। 

প্রফুল্লিত হঞ] থাকে কাঁস্তের সভার ॥ 
তাহাকে দেখিএগ কাস্ত অতি স্থখ পায় । 

নিরবধি কাস্ত তাথে লদাই রভসায় ॥ 

তথাহি সঙ্গীতদামোদরে-_ 
দৃঢশৃঙ্জারতো। যন্তা। ভবেদিচ্ছা নিরস্তরমূ। 
নারতিগাঢ়তাকুণ্যা সেয়ং ভোগ্য। মধুদিষঃ ॥ 

অথ বৃতিবিজ্ঞ।_ 

অন্তে ব্যন্তে নানারূপে মনে চেষ্টা করে। 

মহাবিচক্ষণ1 রসে কান্ত প্রাণ হবে ॥ 

ত্বচ্ছন্দে নায়ক সঙ্গে করে রতিলীল!। 

বৈপরীত্য বর্ণভেদ মধুর শৃঙ্খল! ॥ 

অথ লজ্জা 

অন্তরে ইৎসাঁভাব অল্প হাস্ত হাসে । 

ক্ষণে লঙ্জ। চাঁপল্যতা। এ্রশ্বধ্য প্রকাশে ॥ 

তথাহি বিদগ্ধমাধবে (?) [ সঙ্গীতদামোদর ] 

কান্তশ্ত বাসঃ ক্ষিপতি কিন্তু নারোহতি স্বয়ম্। ইতি সলজ্জ। 

অথ প্রচণ্ড 

প্রচণ্ড অহঙ্কার করে আপনার । 

রতিক্রিয়। নানাবিধ সৌভাগ্য বিস্তার ॥ 

অন্য রতিচিহ যদি দেখে কান্ত করে। 

মালাএ বান্ধয়ে নান। তিরস্কার করে ॥ 

তথাহি সঙ্গীতদ্ামোদবরে-_ 

অন্যনারীরতেশ্চিহ্ৃং দুষ্ট 1 কাঁস্ততনৌ রুষ। | 
বন্ধনাদিতিরস্কারং প্রচণ্ড কুরুতে ভূশম্ ॥ 

অথ আক্রান্ত পাঠাস্তরে-_ 

আপনার মুখে জানে আপন গরিম]। 

সাঁপত্বি ভাবে সেই বাঢ়য়ে মহিমা ॥ 
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উচ্চশির করি থাকে নায়ক সাক্ষাতে । 

দক্ষিণ! স্বভাবে হয়ে রতি বিপরীতে ॥ 

তথাহি রসমঞ্তরী-_ 

বিপরীতরতিং ধত্তে বাগাদাক্রাস্তনায়ক। । 

মুগ্ধা হতে ভেদ কহিল ষোড়শ প্রকার । 

প্রগল্ভা ধীরাদি মান ত্রিবিধ প্রকার ॥ 

অথ ধীর প্রগল্ভা 
তথাহি উজ্জ্রলে-_- 

উদান্তে স্থরতে ধীর সাবহিখ। চ সাদরা। ইতি 

ধীর স্বভাব গুণে বড়ই সগর্বব। । 

অন্তরে অভিমানী হএ প্রাথধ্য প্রগল্ভ। ॥ 

স্বামীর দর্শন করে আসন প্রদান । 

নানাবিধ **মত করে *"নায়কে সম্মান ॥ 

৮৮ আি করে কান্ত ষদি কয়ে চুম্বন । 
ততোধিক আত করি করে আলিজন ॥ 7%৮ 
অন্তরে "*বাঢয়ে ক্রোধ”» বাহিরে স্বখহান্থ্য | 

স্ুবন্ধান গীত করে অল্প অল্প ভাঙা ॥ 

বিদ্ধ “নায়ক মনে” সখ নাহি পায় । 

পুছিলেহ নাহি কহে তু বুঝ 1 যায় ॥ 

বিনয় বাক্যে মান উচ্ছলে যখন । 

কথা « ১কহিয়া করে" ১ মানের পোষণ ॥ 

£  তথাহি মহাজনন্য পদ্ম 

কে তোম। চিম্নাইল কাচ। খুমে। 

. আমার হিয়ার মাঝে বসের বালিস আছে 

॥ তাহে তুমি ঘৃমাও নিঝুমে ॥_ 

হেদে হে লোনার বন্ধু রজনি আছিল তূমি কোথ।। 

কাদিয়। আকুল আমি রহি জথ। তথ। ॥ 

ইতি ধীরপ্রগল্ভ। 



পঞ্চম কেবিকী 

অথ অধীর প্রগল্ভা__ 
চা 
পপ সন্তর্জ্য নিষঠরং রোষাদধীর। ভাড়য়েৎ প্রিয়ম্। ইতি 

অধীর প্রগল্ভা «তবে করয়ে ভৎসন। 

*কছুত্তর কহে আর ঘ্বণার বচন ॥৭০ 

গবিত ভ€দন করে নান ব।কা দ্বারে । 
বিদগ্ধ নায়কের হুখ উপজে অস্তরে ॥ 

তথাহি শ্লোকে-_ 

ন তথ। রোচতে বেদ। পুরাণাছ্যাস্তথ! পরে। 

যথ৷ তাপাং ব্রজন্ত্বীণাং ভৎ্সনং গব্বিতং বচঃ ॥ ইতি 

নিজের অঙ্গের হার মাল! ফেলায়ে ছিগ্ডিঞা | 

নহে ত বিলাপ করে ভূমিতে পড়িয়! ॥ 

য্যপি সাধনে তুষ্ট হয় তার মন। 

তথাপি বাক্যদণ্ডে করয়ে ভৎসন ॥ 

«*সময়"* বুঝিয়া কান্ত পরসিতে চাহে। 

কর্ণোপলে তাড়ে *ৎ*আবর«« মালাঁএ বান্ধয়ে ॥ ইতি 

অথ ধীরাধীর প্রগল্ভ। 

তথাহি-_ 

ধীরাধীরগুণোপেতা ধীরাধীরেতি কথাতে ॥ ইতি 

ধীরাধীর প্রগল্ভার কথা বুঝ! নাহি জায়। 

কু সুঁতি কভু নিন্দা কু বাথ পায় ॥ 

কভু ব। কান্তের ছুখে হয়েত সম্মতি । 

কতু এক আদো৷ কথ। কহেত ছলোক্তি ॥ 

তথাহি পদম্ 

«৬[ এড়ী বন্য পাঁএ পড়ে সাধ নাহি মোর । 

মরুক সে নিলজিনী পিরিতি কবে তোর ॥ 

হাঁসি হাসি কহ কথ! গাখানি মোর জলে । 
সেই খানে হাস জাঞা নিলজিনির কোলে ॥ 



৬৪ রসকল্পবন্লী 

পোড়া ঘায়ে লোনের ছিট। সহা! নাহি জায় । 

যাতে তোমার হয় হখ ধর তার পায় ॥ 

বমসিক শেখর কহে গদগদ ভাষ। 

গোপালদাস হেরি মনে না গেল তরাস ॥ ]** ইতি পদ্দম্। 

৫৭ [ সৌল্লুঞ্ন বাক্যে সেই কহে নান। কথা । 

কভু সলজ্জ হয় মনে কতু পায় ব্যথা ॥ 7৭* 

তথাহি গীতগোবিন্দে-_ 

রজনিজনিতগ্তরুজাগররাগকষায্সিতমলসনিমেষম্। 

বহতি নয়নমন্রঁগমিব স্ফটমুদদিতরসাভিনিবেশম্ ॥ 

হরি হরি যাহি মাধব যাহি কেশব মা বদ কৈতববাদম্। 
তামন্ুর সরসীরুহলোচন ষ1! তব হরি বিষাদম্ ॥*৮ 

ষোড়শ নাষ্িকার অষ্ট অই গুণ। 

এক সহ আঠাইশ ইহার গণন ॥ 
তাহার স্বভাব হয়ে অনেক প্রকার । 

প্রাখধ্যতা সাত মাদ্দিব হএ আর ॥ 

প্রাখধ্য প্রগল্ভী আর মধ্য প্রাখধ্য। | 

লঘুরূপ প্রাখধ্য। আর প্রগল্ভতাবধ্য। ॥ 
অতি বড় সাম্য আর সাম্য জে মধ্যম। 

লঘৃতা৷ সাম্য এই তিন হএ তরভম ॥ 

বড়ই মার্দব আর মাদ্ব মধ্যম । 

লঘুতা মাদ্দব হএ অত্যস্তিক সম ॥ 

উত্তম মধ্যম লখু তিন ধরে গুণ। 
এক হৈতে তিনগুণ হএ পুন পুন ॥ 
স্থ্ম করিলেহ হর অনেক গুকার। 

সেই তিন বুঝিতে পারে সুশ্ম বুদ্ধি জার ॥ 
কেহে। ত দক্ষিণ হয়ে কেহে! হয়ে বাম । 
বাম: দক্ষিণ! মিশ্র তাহে কহি সম ॥ 
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৫*[ অথ ললিতা--. 
বাম। প্রথর1 ললিতা শিখিপিঞ্ণ সমাস্বর! । 

গোরোচন! অঙ্গকাস্তি ভৈরবে ্বয়ম্বরা ॥ 

সারদী জননী হয়ে বিশোক হয়ে পিত|। 

বিশাখার গুণ কছি বাহিক-বনিত। ॥ 

অথ বিশাখা-_ 

মধ্যমা ঘে গুণ হয়ে কাস্তি সৌদামিনী | 
পাবন ঘোষ পিত। হয়ে দৃক্ষিণ। জননী ॥ 

তারাবলী বস্ত্র হয়ে ললিতা সম গুণ। 
এই ত কহিল বিশাখার গুণগণ ॥ 

অথ চিত্রা 

চতুরাক্ষ পিত। হুএ চচ্চিত জননী । 

দক্ষিণ মৃদুত্বভাব রপ্ত কুন্থমশালিনী ॥ 

কাঞ্চনকাস্তি বস্ত্র হয়ে পিঠরের বনিত। ৷ 

২ক্ষেপে কহিল এই স্থচিত্রার লেখা ॥ 

অথ চম্পকলতা-- 

এবে কহি চম্পকলতার গুণগণ। 

চম্পকবর্ণ। চম্পকলতা৷ টাস্ কলাবসন ॥ 

বাম। মধ্যাগুণ হয়ে চণাক্ষে স্বয়ন্বর]। 

বাঁমঠ জে পিত মাত। মাহিক গোঁপবর! ॥ 

অথ তুঙ্গবিদ্যা-_ 
তুঙ্গবিদ্যার গুণ কহি অতি স্থচরিত৷। 

পুফর নামে গোপের হএত দুহিতা ॥ 
মেধ! জে জননী তার বালি সে বিবাহিতা । 

দক্ষিণ। প্রথর] চন্দ্র চন্দন ভূষিত ॥ 

বস্ত্র যে পাওুর হয়ে কুঙ্কুম বর্ণতা। 

ইন্দুলেখার গুণ এবে কছি ভার কথা ॥ 



বমকলপবলী 

অথ ইন্দুলেখা--- 
এ সভার নামে গুণ হঞা আনন্দিত।। 

ছুর্বঘোষ নামে ইন্দুলেখ। বিবাহিত] ॥ 

হরিতাল দেহকাস্তি দাঁড়িম্ব পুস্পবাস। 

বেলাসাগন্র পিতা হএ জননীর নাম উনি । 

শ্রীরাধিকা হইতে হএ তিন দিবসের কনিষ্ঠি ॥ 

অথ রঙগদেবী স্থদেবী-_ 

ব্রঙ্গদেবী স্থদেবী যমক ভগ্নী ছুই । 

পদ্ম ঘষে কেশরবর্ণ সমান গুণ সেই ॥ 
বন্রেক্ষণে বিভ1 তাব ললিত দেবরে । 

জব পুশ্পের শ্রেণী বসন সেই ধরে ॥ ইতি অষ্টসখাঁ। 

অথ মধুমতী [ ইত্যাদি 1 
মধুমতী প্রাণসধী গৌর কলেবর । 
বক্তবন্্ পরিধান প্রাণের গোপর ॥ 

বামে প্রখরা গুণ মধুপানে রতা। 

বুত্ুপ্রভ। বুতিকল। সঙ্গে স্গভন্রবনিভা ॥ 

কুন্দবলী সখী হএ সুভদেব নারী । 

দুর্দদ্ধে বিবাহ হএ অনজমঞ্জরী ॥ 
চন্দ্রাবলী গেোবদ্ধন অল্পের বনিতা । 

দক্ষিণ] মৃদছুত। ভাঁব কাঞ্চন দেহলতা! ॥ 

তাহার সখী শৈব্য। পন্ম। দক্ষিণ। প্রখর । 

বিপক্ষ সখী চক্দ্রাবলী হএ বাধাবরা ॥ 

তারক? পালিক। তটস্থা সখী নাম। 

[ অসংখ্য সখীর নাম ] অনেক বিধান ॥ 

মালাবতী কলাবতী লীলাবতি নাম । 

ললি'ভার সখী হয়ে অনেক বিধান ॥ 
জাহান জে নিজ সী সেই স্বভাব ধরে। 
দৃতী সখী দাঁনী ভিন কর্ণ কত করে ॥ 7৭৯ 
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শ্রীরতিপতিচরণধুগলে যার আল । 
রাধাকফ্ণকল্পবলী কহে গোপালদাস ॥ 

ইতি প্রীরাধাকঞ্ণরসকল্পবল্লী [ গ্রচ্ছে ] নায়িকা কদন্ঘঃ 
নাম পঞ্চম? কোরক2। 

পঞ্চম কোরক 

পাঠাস্তর 
১. বি-ক জয় জয় বৈষ্ণব গোসাঞ্ি পভিতপাবন । 

নাম মন্ত্রে উচ্চারি এ চিন ভুবন ॥ 

ষ্ি ছুইত ৩ শ্ী--বিবাহ ৪ বি-ক--দরিল 

৫১ ৬, ৭ ওতে “য়ে' শব্ধটি নাত | ৮ বি-ক- দর্শনে ৮ শ্রি-দেই ত মুদ্ধী পঞ্চগরণ ধরে 

১০ ৬--কহিব বুঝহ ১১ ভন পাশ গরমনে বু ১২ মু-পুতে এ অংশটি 

বি-ক ভইতে গৃহীত হইয়াছে । 

১৩. পু-আ-মু-পাঠ বালা যায় যৌবন থে দেহেছত রগ । 

নয়নের চঞ্চলতা কিছু হয়ে উর বিশ্ব ॥ 

ক্ষেণেকে চঞ্চল দিঠি গণে মন্দ হানে । 

ক্ষেণে গতি ভঙ্গা ক্ষণে বালা যেন ভাষে ॥ 

৪ হ্ী--জাজ ১৬ এ-বিপরীত ১৬ গ-*'_সুল-বচন কহে ঘন 

১৭ ৃশ্র-৪ বি-ক মূল পু গির পাঠ 

রতিতে বিমুখ হই জাই কান্ত পালে) 

ধরাধরি বৈসে কান্দে াপয়ে তরাপে! 

১৮. বি-ক-মধ্যার ম্বভাৰ জার ১৯ আ আর.নমান মদনা 

২০ মু--পাঠ আরীঢ় যৌবন সম্তোগে হয় রত | 

ঘন ঘন চলনে চুদ্বণে সুখ ধিত ॥ 

গাঢ় পরিরস্তণে নদ ই ভার মন। 

কাস্তেব মদন মনে করে আকর্ষণ ॥ গা, 

২১ মু-ধরিয়! অধরে কর কানদয়ে মন্ুখে, গৃচা ২২ গ্রুঢা, 

£ মু-ন্থামীর সেবা ছাড়ি 

সেবা করণে অপ্তরে 



হও 

২৫ 

২৬ 

২৯ 

৩২ 

৩৫ 

৩৭ 

৪০ 

৪৩ 

৪৬ 

৪৮ 

৫২ 

রলকল্পবল্লী 

শ্রী-তারে ২৪ গৃ' ঢা. 
মু--অশেষ নায়িক। ভাব হএ উপনীত । 

বৈদাদ্ধি প্রথমা চার্যা। শাস্ত্রের বিদিত ॥ 

মু-_অন্তরে ন। হয় কৌপ হয়েত বাহিরে | গৃ-বি-ক 

প্রী-_বক্রগতি হয়েত ২৭ শ্রী--অস্তরে ২৮ শ্রী--শব্দটি নাই 

শ্রী কথা কহিঞা করে ৩০ ঢা-কহইতে ৩১ শ্রী--আর নাহি 

প্রী_মাসে মাসে হাম ৩৩ শ্রী-_-শকটি নাই । ৩৪ শ্রী-_বন্ত্র ফেলে, ঢা-ভূমে পড়ে 

বি-ক-্বামী বিমুখ হৈলে সে বিমুখ হয় । ৩৬ শ্রী--শব্দটি নাই। 

শ্রী- সৌলুন কয় ৩৮ শ্র--শবটি নাই । ৩৯ শ্ী--কবিরাজ ঠানুর 

আআ বঞ্চব, ঢারহব ৪১ প্রা চল ৪২ বি-ক--তোহে পরিণাম 

প্রী-র অতিরিক্ত পাঠ 8৪ বি-ক-_ 

কহিল তিন দশ গৃ-গ্রী, 

মু-_এই কহিল আভাস 

শর অতিরিক্ত পাঠ ও পাঠান্তর-__ 

প্রগল্ভা সপ্তবিধ লক্ষণ ভয় । 

ভরথমুনির শাস্তে যেই কথা কয় ॥ 

বিচিত্ররতা। হয়ে মধালক্জাবতী । 

প্রগল্ভবচনা হয় পূর্ণযৌবন স্থিতি ॥ 
প্রগল্ভা নায়ক! আর পূর্ণযৌবনা | 

মদন্ধা। রাতাতচুকা অনেক লঙ্গণা ! 

ধীরাদি ব্রিবিধগুণ বয়নে যোড়শ। । 

দক্ষিণ নায়িক। হয় সরল মানসা॥ 

ঢা-উনসন্ধ। ৪৭ গৃ-তী, মূল--করি করে 

শ্রর পাঠান্তর-_-আন্তি করি কান্ত যদি করয়ে চুম্বন। 

ততোধিক আগ্তি করি করে আলিঙ্গন! 

গা-রোধ হয় ৫* এ নাগর তভু ৫১ শ্রী--কহি করে তরে 

৫৩ প্.কদুত্তর কহে আর ঘ্বশার বচন । 

মু--কু দূর করে আর ইণার বচন । 

বন ৫৫ গ্রী- শবটি নই ৫৬ বি-ক---পদ নাই 

৫৭ জ-শ্রীন্ুলুষ্ঠন বাকো কহয়ে নানাকণা ৷ 

কনু সলঙজ্ঞিত মনে পায় বড় বাথা। ॥ 



৮ 

৫৯ 

পঞ্চম কোরক ৬৯ 

ইহার পর বি-ক অতিরিক্ত পাঠ__ 

প্রোড়ার বাকা নানাব্ধি হয় । 

সংক্ষেপ কারণ ন। কহিল অতিশয় ॥ 

শুনহ শ্রোভাগণ করি নিবেদন । 

নানান কবির গ্রন্থে আছে উদাহরণ ॥ 

ভ্ররুপগোশ্বাসীর-_ 

যে কিছু শক্তি হয় বুঝিবার । 

সপ্ির অনেক ভেদ রূপশাজে লেখে । 

স্থলে বুঝ] যায় সুস্্ নাহি দেখি £ 

যপেশ্বরীর ধরণ নানাবিধ হয় । 

প্রাগল্ভ্য মধ্যম আর মান্ধবক হয় ॥ 

প্রাখর্য্য প্রাগল্ভ্য আর মধাম প্রাপফা । 

লঘু-প্রাখধষা এই প্রশল্ভতা ব্ধা ॥ 

উত্তম মধাম আর মধাম মধাম । 

লঙ্গু মধ্যম এই তিন তর তম ॥ 

হ্য কোন পুতে এ অংশ নাই 



বন্ত কোব্ক 

জক্স জক্স গৌবচক্দ কপার লাগব । 
উদ্ধার কবরুহ পু মো বড় পাম ॥ 

জয় জক্স নিভ্যাঁনন্দ জয়াদৈতচত্দর ॥ 

জম্ম জন্ম প্রাণ মোব শ্রীবাধাগোবিন্দ ॥ 
শ[ জয় জন্ম গুরুদেব জ্নতিপভ্ি। 

অভাহাবন চললে মোর অসধখ্য শ্রণভ্তভি 

জয় ক্ষ ডাকুব পুজ শ্রীশচীনন্দন | 

জস্স ও্রাাণবলভ ঠাকুবেক চন্ুল ॥ 

জয় কনিঙ্গ কফাকুব পুকআ্র ১ষঘাদহবজ্দ১ নাম । 

এই তিতন শাকুব পুত্র সর্ব শুনলে অআনভপাম । 

হাকুবেকব কলি ঠাকুল ঘনশ্যাম | 
তাহাল ভন ঠাকুঝ পুক্বোক্ঞষ নাম ৭ 

আল্সানন্দনেক্র বহশাবলি অনেক ল্িশ্ভতাবর । 
অখিল স্্ব্নে ক্ষনে ভন্তি প্রচার ॥ 

প্রত্যেক লিখিলে ২3৭ মা হয় নরম । 

এল লুত্র বন্দে মুই সভ্ভাব্স চল্সল 

সি গাহি 2 হুজকুহা কুক লু 1 

1ম অধম আল আাভাবা জালুলু এ 

মাতে আবজ্জ! টিন ও কত টিতে | 

দ্বিতীয় আবজ্ভ1 দিল ভক্তিপ্রন্থ পিতেে ॥ 

লু আজ্ঞা দিল? ৫বধ ছাাভিতে । 

আলু আজ্জ) দিলা লীল?1 বনণন কন্তিতে । 

আমাল ভক্দগন নাত কেবল আজ্ঞা বল ॥ 

নিজগুলে ৫বষ্ব €গাসাডিও আইসেন সকল। 

রাত তে £বন্ঞভবগণে কর্সি পরিহার । 

মুর্খ ঘুষ্থিত যাক দোষ ন। কিভ বিচান ॥ 
নালা লুসশাত্েরে আচে ক্রুষেঃল্সর বন্দনা । 

হেই অন্গস্ানে কহি না করিভ স্বণ। ॥ 

এ 

£ 
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আস্ত অস্তে আগে করিবে দরশন । 

দোষগুণে তখন কহিয় কথন ॥ 

ঈর্ধ্যা করিয়া করিবে মোরে উপহাল । 

আচগ্ালে হরিবোলে ভকতে উল্লান ॥* 

তত্রাদদো শঙ্গার__ 
বিপ্রলম্ত সম্ভোগ ছুই করিএ গণন । 
উজ্জ্বল মধুর রসে ছুই প্রয়োজন 

তথাহি উজ্দ্রলে-_ 

ন বিন। বিপ্রলভ্ভেন সস্ভোগঃ পু্িমশ তে 

অথ বিপ্রলম্ত-- 

এই বিপ্রলন্ত তবে চতবিধ হয়। 

পূর্বরাঁগ মান প্রেমবৈচিত্ত্য প্রবাঁস হছে কয় 

তথাহি উজ্জ্লে-_ 

পূর্বরাগন্ভথ! মানং প্রেমনৈচিত্তয মিত্যপি | 

প্রবাসশ্চেতি কথিত! বি প্রলম্তশ্চতুবিধঃ ॥ 

সঙ্গ নহে রাগ জন্মে সেই পুর্নরাগ। 
সঙ্গের পশ্চাতে «সেই« বাগ অভরাগ ॥ 

অন্বাগের পশ্চাৎ কহিব বিবরণ । 

প্রথমে ৬কহিব* পূর্ববরাগের লক্ষণ ॥ 

অথ পুর্বরাঁগ 

তথ।হি উজ্জলে-_ 
বতির্ষী সঙ্গমীৎ পূর্ব্ং দশনশ্রবণীদিজ।। 
তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্জৈঃ পূর্বরাঁগঃ স উচ্যতে ॥ ইতি 

দর্শনে শ্রবণে রাগ দুই ত প্রকার। 

সাক্ষাত দর্শন এক চিত্রপট আর ॥ 

ত্বপ্র দেখি উঠে নায়ক করে আলিঙ্গন। 

এই অন্ভব হয় বিষম দরশন ॥ 



পু বসকল্পবলী 

অথ দর্শনম্ 

তথাহি বিদগ্ধমাধবে-_ 

সাক্ষাৎ কৃষ্ণস্ত চিত্রে চ শ্যাৎ ব্বপ্রাদৌ চ দর্শনম্। 

অথ সাক্ষাৎ দর্শন__ 

সাক্ষাতে "দেখিয়া" রাধা! অতি ব্যগ্র হেল! । 

সখী সহ কিছুবধপ বনিতে লাগিল! ॥ 

অথ কূপ--- 

ইন্দীবর জিনি শ্যাম সুন্দর কলেবব । 

কিশোর বয়েস তান পরিধান পীতীন্বর ॥ 

*ন্থকুঞ্চিত” কেশজাল সবংশীবদন । 

চাহিতে ভূবনে কিব। *বেঢুল, মদন ॥ 

তথাহি ললিতমাধবে-_ 

ইন্দীববোদরমহোদরমেছুর শ্রী- 
বাঁসো ভ্রবৎকনকবুন্দনিভং দধানঃ | 

আনুক্তমৌক্তিকমনোহব্হারবক্ষা£ি 
কোহয়ং যুবা জগদনক্গময়ং করোতি। 

অথ চিত্রপটে 

তথাঁহি বিদদ্ধমাধবে-_ 
শিশিরয় দৃশে দুষ্ট দিব্য কিশোর মিতীক্ষিত 
পরিজন গিরাং বিশ্রন্ভাব্তং বিলাসফলাঙ্কি তঃ | 
শিব শিব কথং জানীমস্ত্ামবক্রুধিষয়্ে। বয়ং 

নিবিড়বড়বাবহ্িজালাকলাপবিকাশিনম্ ॥ 

চিত্রপটে সহুচবী আনিল মুরুতি । 

১০ দেখিয়। জুড়াক্স চক্ষু১০ বাঁ়য়ে পিবীতি ॥ 

সে চিত্র দেখিয়। বাই হবুল গেয়ান । 

মদনানলে দহে তন শরীর অবসান ॥ 

অথ স্ব প্রদর্শন-_ 

হপ্প দেখি চন্দ্রাবলী পন্মাকে কহয়। 

স্টামবরণ এক ১১তটিনী১,১ আছয় ॥ 
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১২তটেভ মাঁধবীকুঞ্ধে ১২ ১৩ভ্রমরী ১৩ গীত গায়। 

অন্ধকার পুরুষ মোরে আলিঙ্গন চায় ॥ 

তথাহি বিদধ্ধমাধবে-_ 

্বপ্পে দৃষ্টা সহচরি সব্রিৎকাঁসরী শ্যামনীর! 
তীরে তশ্তাঃ কণিতমধুপ! মাধবীকুপ্তশাল।। 

তশ্যাং কাস্তঃ কপিশজঘনে। ধ্বাস্তরাশিঃ শরীরী 

চিত্রং চত্দরীবলিমপি স মাং পাঁতুমিচ্ছন্নরৌতৎসীৎ॥ 

অথ শ্রবণ-__ 

শ্রবণের ঘারে রূপ কহে তিন জন। 
সখীমুখে দূতীমুখে ভাটের বর্ণন ॥ 

তত্রাদৌ সখীমুখে-_ 
. ১৪স্থন স্থন রাই তুমি আমার বচন ।১* 

কদম্ধতলাতে দেখি মদনমোহন ॥ 

১৫ব্ূপের অবধি নাই গুণের সীমা ১৫ হয়। 

নয়ানের ঠাঁরে কত রসের কথা কয় ॥ 

তথাহি জগন্নাথবললভে-_ 

ষাবদুন্মদ্চকোরলোচন। মন্ুখাত্তব কথামুপাশূণোত। 

তাবদঞ্চতি দিনং দিনং সখী কৃষ্ণ শীরদনদীব তাঁনবম্ ॥ 

অথ দূতীমুখে-_ 

দৃতীমুখে শুনে রাই কৃষ্ণের মাধুরী । 
১৬ঘবে বসি শুনে বাই মনরথ ভরি১৬ ॥ 

তথাহি সঙ্গীতদামোদরে ? 

কষণম্বতমধুরীচেতঃ অবস্তি (?) সখীমুখোদগারি ॥ ইতি 

অথ বন্দীমুখে-_ 
বিরুদাবলীর ছন্দ স্থপগ্ভ কথন। 

পঞ্চচামর ছন্দে করেন বর্ণন ॥ 
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তথা হি-_ 

প্রেমালিকপদছয়ম্ নমামি নন্দনন্ধনম্ । 

নবীনমুখমণ্ডলং ভালে তু বিন্দুচন্দনম্ ॥ 

পিধানপীতবস্ত্রকং ধুতিকহত্তমন্গবুম্ । 

পুরন্দরাঁদিবন্দিতৎ কদন্বদামখপণ্ডিতম্ ॥ 

বূসিকনবশেখরং কদম্বকো বক ছয়ম্। 

ইদং নিগৃহা রাধিকাপয়োধরমথাখ রন্। 

কলিন্দনন্দিনীতটে নন্দনন্দনন্দনম্ ॥ ইতি 

২”! গানে যখ1-- 
নানাবিধ গুণিলে'কে করষে গায়ন । 

রুখে গুণগ্রাম কবে শ্রবণ 1১১০ 

১৮: কবিত্ব শুনিয়! রাইয়ের বায়ে পিকটতি 

সহচবীী সঙ্গে ন্নাই করেন যুকতি ! 
বীণ। বাঙ্ঞাইয় গান কনে মুনিগণ। 
তাহাতে শুনেন বাই কৃষ্ের বদন । 

উচ্চ মন্দিবে কিব। নিজ্দনে বসিয়। | 

অহনিশি চেষ্ট। করে কমের লাগিয়া! " 

এইরূপ দেখি বাধার বটিয়ে ল।ল্সা। 
মি 

দিনে দিনে রতি বাড়ে মনো ভব দা "১৮ 

অথ দ**-_- 

প্রথম মানসোলাল মানস হবতি। 

বাত্রিদিন ভাবেন মনের পান্িত্তি ॥ 

মআনসোলস-- 

কহ, হেন শুণনিধি যর্দি মিলে কোরে । 

অন্ক্ষণ লই. এ রাখি হিয়ার উপ্রে ॥ 

অন্যন্তর__ 

এ খাট পালস্ষে যদি কান ম্বামী হয় । 

ভবে নে শীতল নিশি মো প্রাণ সয় ॥ 
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এই সব রীত যদি দেখে সথীগণ। 
যত্র করি বুঝে হৃদয় উদ্ঘাটন ॥ 

শ্ীকবিরাজ ঠাকুর 
নিশসি নিহারসি ফুটল কদদ্ব। 

করতলে বদন সঘন অবলম্ব 

এ সখি মোহে না! করবি আনছন্দ। 

জানলু' ভেটলি শ্যামর চন্দ ॥ 

লালসাদি দশ! জন্মায়ে মনের । 

সংক্ষেপার্থ কহি ইহ আছয়ে অনেক ॥ 

তথাহি-_ 
লালসোছ্েগ-জাগধ্যাস্তানবং জড়িমাত্র তৃ। 

বৈয়গ্রাৎ ব্যাধিকুন্মাদেো! মোহো। মৃত্যুর্দতা দশ ॥ 

প্রথম দশাতে বাধার বাঢ়য়ে লালসা । 

দ্বিতীর দশায় হয় উদ্বেগ মানস] " 

তৃতীয় দশায় চিস্ক। হয় জাগরণ । 

১৯[ চতুর্থে ক্গীণতা অঙ্গ তানব কথন ॥ :১৯ 

পঞ্চমে জড়িম। জড় স্থভাবেত হয়। 

বৈয়গ্রয ব্যগ্রতা বাকা ষষ্ঠ দশ। কর ॥ 

বাঁধি যে সপুম দশা উন্মাদ অযে। 

২"মোহ২০ নবম দশ) দশম বড়ই বিষমে ॥ 

২১ এই সব দশা রাই পহিবারে মারে । ]১১ 

২ অতএব তমাঁলতলে চাহি মরিবারে ॥ 1২২ 

তথাছি বিদদ্ধমাধবে-_ 

তমালস্থ স্কন্ধে বিনিহিততূ। বল্লবিরিয়ং 

যথা বৃন্দারণ্যে চিরমবিচল! তিষ্ঠতি তন্ঃ। 

তত্র পদং শ্রীনিবাসঠাকুরন্-_ 

₹২/ অনুক্ষণ কোণে থাকি বমনে আপন! ঢাঁকি 

| দুয়ার বাহিরে পরবাল। 
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আপন বলিয়া! বোলে ' হেন নাছি ক্ষিতিতলে 

হেন ছারের হেন অভিলাস ॥ 

সজনি তুয়। পায়ে বলিব কি আর। 

সে হেন দুলহ জন ২৬অন্ুগত* জার মন 
নিশ্চয় মরণ প্রতিকার ॥ 

অথ লালস--- 

লালস মানসোলাসে মনেত স্মরণ । 

নানা মতে২* আশ করে কাস্তের মিলন ॥ 

তথাহি পদম্-_ 

সখি হে তবছ' সফল তনু জানি। 

কখছ হেন গুণনিধি মোহে মন মানি ॥ 

ষদবধি কুগ্ধে হেরল ঘনরুচি মভি। 

অবলোকিত তনু ভেদল অতি ॥ 

কোশপি নলিনীদলমিব তনু রহে। 

শ্যাম চিকনিয়া৷ কাছে মোর দিঠি লাগে ॥ ইতি পদম্ 

তথাহি পুরুযোত্ুমদেবস্য-_ 

ষ্দবপি যামুনকুঞ্জে ঘনরুচিরবলোকিতঃ কোঞ্পি। 

নলিনীদল ইব সলিলং তদবধি তরলায়তে চেতঃ ॥ 

অথ উদ্বেগ 

[ তথাহছি পদম্ 

কি খেনে হইল দেখ! পাসরিতে নারি । 

লোয়াস্ত না পাঁড চিতে স্থনিয়! মুবলি ॥ 

তথাছি উজ্জ্রলে-_ 

পরিবেদনমুদ্ধেগে। লালল! পরিকীর্ভিত1। 

অথ জাগধ্য। ০ 

কি খেনে শ্কামের কূপ লাগিল অন্তরে । 

*«! ভাবিতে চিন্তিতে নিশি ভেল উজাগরে ] ॥২ 
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অথ তানব২ ৬... 

কদম্বতলে সই দেখিলু' কাহুরে । 
সেই হৈতে প্রাণ মোর কেমন জানি করে ॥ 

ভাবিতে চিস্তিতে মোর ক্ষীণ ভেল দেহ। 

বসিতে ন। পারি ঘরে ন। বাদ্ধে থেহ ॥ 

অথ জড়িমা-_ 
আর সুন্তাছ আগে সই আধষতীর কথা। 

রাত্রি দিনে কিছু ন! খায় ঘুমায় ঘখ। তথ] | 
ঘর ছুয়ার ভাসিএগ যায় তাহ! ন! চাহে বনু । 

সদাই কান্দে নখ খুটে স্থমতি না দেয় কাছ ॥ 

তথাহি--- 

ব্যাধিস্ত রোগাদিতো জড়স্থিতিঃ | 

অথ বৈয়গ্র্য-_ 

[ তথাহি পদম্ 

শুনহ সজনি সই করহ উপায়। 
কালিয়৷ নাগর খোর লাগিল হিয়ায় ॥ 
আর ন। লয় মনে সই আর না লয় মনে। 

শ্যাম মোহনিয়। ব্ূপ লাগাঁছে মরমে ॥ 

২৭!জে বল সে বল সখি কছিল বা তোরে। 
শ্যাম ঠাঞ্জি মন রহিল এ জনমের তরে ॥ 

কালিয়। পরাণ মোর কালিয়া জীবন । 

কাল! ছাড়াইলে আমি ছাড়িব পরাণ 1)" 

অথ ব্যাধি-- 

[ তথাহি পদম্ ] 
হিয়ার মাঝারে মোর ন! জানি কি ছেল। 

ভাবিতে শুনিতে চিতে সেল উপজিল ॥ 

কি রূপ দেখিল সই কদম্বের তলে । 

নিরবধি শ্যামরূপ ধিক ধিক জলে ॥ 
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অন্গুলি লোলাঞএগ। শ্যাম কি মোর দেখ্যাল। 

সেই তে দ্বাকুণ সেল কঢা নাহি গেল ॥ 

অথ ভন্মাদ-_ 

চঞ্চল নয়াঁনে বাই চাহে চারি পানে । 

উন্মতী পাগলী জেন ফিরে বাত্রিদ্দিনে ॥ 

ধন্হার! জন জেন চতুদিগে ধাএগ | 

এমতি বেড়ান বাই শ্যামের লাগিয়া ॥ 

লভ্ভা নাহি করে শহ্যামের গুণ যে জছনভে। 
শাশুড়ী ননদী দেখে নাহি পায় ভিতে ॥ 

তথাহি সঙ্গীতদাীমোদবে-- 

লজ্জাবিসঞ্জনং ব্যাধিক্ক্মাদে। মুন" মুছঃ । 

অথ শম্েহ 

তথাহি পদং শ্রীবংশীঠাঁকুর শ্যা-- 
শী ডাকিলে কমতি না দেয় বাধে । 

আখি কচালিঞ1 সদ ফুকনিয়। কান্দে ॥ 
সজনি কান্ছর বাশি সদাই কেনে বাজে । 
গুরুজন নাহি মানে আমি মব্িলাজে ॥ 

কি হুইল শ্যামের পিরীতি । 

গুরুর বচনে আমি পুডা! মরি নিতি ॥ 
আমার কি হল দারুণ বেখা। 
আপনার কেহে। নাহি কহে সহজ কথ। ॥ 

অপিচা পদম্ ;-- 

সজনি সেনামোরকে। 
খেনেকে ভাড়া এন অনিঞ] যাও 

শাশি কেনে দুখ ছে ॥ ৯৯ 

অথ ম্বতুয-_ 
1 ছুথাহি পদন্ 

কি আব বলিব সই কি আর বলিব । 
০্ঘ পণ কর্যাছি আমি তাই সেকরিব॥ 
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মরিব মবিব আমি শ্যামের উদ্দেশে । 

এই ত আপন মন কহিল বিশেষে | 
গুণের যে গুণনিধি রসের মুরাধি | 
সে শ্যাম ন। পাঁঞা আমি এবে প্রাণে মরি ॥ 

কহবি শ্ামের ঠাঁঞ্রি। 

তাহার রমের লাগি মোর প্রাণে নাঞ্ি ॥ 

অপি চ কবিরাজঠাকুরম্ত পদম্-_ 

মধুর মধুর তুয়! রূপ। 

জগজন-লোচন অমিয়া-হ্ববূপ ॥ 

রূপ চাহি গুণের নাহি উন । 

সে! তন্ঠ তেজবি কাহে মহী করি শুন ॥ 

ভাঁম পৈঠব কালিন্দি বারি। 

তবন্ত মনোরথ পুরন তেহারি ॥ 

তবহু সফল তন মোর। 

তুহু জব সোতবি কাল্গক-কোর ॥ ইতি 

১৮ অন্তে অন্তে হুহার এই মত ভাব হয়ে । 

যেমত নায়িক। তেমতি নায়কের দেহে ॥1২৮ 

দুত দূতী অন্বেষণ বশীকরণ কাম । 
অপ্রারুত চেষ্টা প্রেম অতি অন্তপাম ॥ 

অথ রাধিকান্ুকাধভাঁবচেষ্টা-- 

রাই কহে কিরূপে শ্যাম হইব মিলন । 
মিলন হুইলে কেমতে কহিব বচন ॥ 

২৯কুলতব্রতখাঁনি২* কেমনে করিব ভঙ্গ । 

কেমনে কত্রিব আমি নায়কের সঙ্গ ॥ 

স্কেতাদি আমি করিব কোন স্থানে। 

কেমতে বাহিরে আমি করিব পয়ানে ॥ 

সখীগণে দূতীগণে কেমতে কহিব। 
ন। কহিয়। কেমতে আমি ধৈরজ ধরিব ॥ 
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গুরুজনে পরিজনে কেমতে বঞ্চিব । 

যে হউক সে হউক অবশ্ট তেক্িব ॥ 

মনমখবাণে মন স্থির নাহি হয়ে । 

অবশ্য করিব দূতী এই ভ নিশ্চক়্ে ॥ 

কি করিবে লোকজন ন! করিব ঘর । 

কি কবিব পরিজন হুব ম্বতত্তব ॥ 

যাহা বিজু প্রাণ মোন স্থির নাহি হয়। 

তাহাকে ভজিব মোর কিব। লাজ ভয় ৷ 

তথাহি-_ 

ত্যজস্তি বান্ধবা: সর্বে নিন্দস্কি গুরবো জনাঃ। 

তথাপি হদয়ানন্দো পোবিন্দো। মম জীবনম্ ॥ 

লালমে অভীষ্ট লিপ্ন। তার যে সুহায় । 

উৎক্ক্য চপলা ঘ্বণায় মান আব্বাদয় ॥ 

উদ্বেগ সহায় কম্প নিশ্বানে জে ভ্ডিস্ভ । 

চিন্তা অশ্রু দেখ আব হএত টববর্ণ ॥ 

ভুভীয়ে জাগবধ্য! সহায় নিদ্রায়ে নিড্রাক্ষয় । 

তন স্যদ আর গদগদ যেহয়॥ 

চতুর্থে তানব দশা ভার যেই নীত। 

কৃশতা দৌর্বল্য আর ভ্রমণারদি যত ॥ 

জড়িমায় ইষ্টনিষ্ঠ। তার বীত হয় । 

দর্শন শ্রবণ হুক্কার শ্বাস শ্ডভ ভমাদয় ॥ 

ষষ্ঠমে বৈজ্ষগ্র্য দশ1 তাঁব যেই ভাব । 

গান্ডীধ্য অস্গম্পা আব বিবেকাদি লাভ ॥ 

ব্যাধিতে অভীষ্ঠ লাভ তার রীত হয় । 

মিত স্প্রহা মোহ নিশ্বাল পতনাদিময় ॥ 

সঞ্তমে উন্মাদ হয় তার এই বীত। 

জাশ্তি উদ্বেগ নিশ্বাস আন জে নিমিখ ॥ 

অগ্রমাদি দশ! জত হএ নিক্ষপণ ৷ 

মোহ আব মৃত্যুদশা ন! জায় গশন ॥ 



ষষ্ঠ কোরক ৮১ 

রূপ রস শব গন্ধস্পর্শ আদি হয়। 
এই পঞ্চগুণ রসে দশ দশাময় ॥ 

অথ দৃতী-_ 
মেই দৃতী হয় তবে ছুই পরকার। 
দক্ষিণ। দূতী হুএ এক বাঁমা দূতী আর ॥ 

অথ দক্ষিণ! দূতী-_ 

দক্ষিণ] যে দূতী হএ সরল ব্যবহারে । 

প্রগল্ভ-বাক্যে ভাব বাঢ়ায় নায়িকারে ॥ 

নায়কের পক্ষপূরক কথোক যে হয়। 

চাতুরিপূর্বক ফ%্রোহার সঞ্জোগ করয় ॥ 

৯807 ্ 

অথ বাম! দৃতী-_ 
বামাদৃতী বক্রদূতী চাঁটুক্তি কহএ। 

তথাহি নায়িকার মান বাঁঢ়ায় অতিশয়ে ॥ 
নায়িকার পক্ষপূরক করে সর্বক্ষণ। 

প্রিয়লখীর তুল্য সেই করে আচরণ ॥ 

তত্লক্ষণম্-_ 
প্রাগল্ভ্যনলংযুতা বক্তি পরোজ্ঞা অপরেঙ্গিতা । 
দতী নিত্যোদ্দিতে কাধ্যে বক্রভীষণতৎ্পর। 

সঞ্ধ প্রকার দূতী হএ কহিএ সম1। 
কোন দূতী দক্ষিণা হএ কেহে। হএ বাম! ॥ 
আপ দৃত্তীর বিশেষে জে কহিয়ে মহিম|। 
রঙের মত গুণ তার হএত উত্তম! ॥ 

্বয়ংদতী আধদূতী ছুইত প্রকার। 
আগ্দৃতীর ভেদ হএ ত্রিবিধ বিস্তার ॥ 

তথাহি উজ্জ্বলে-_-- 

অমিভার্থ নিস্ষ্টার্থ। পত্রহারীতি সা ত্রিধা ইতি ॥ 

অমিতার্থা দৃতী জানে ইক্গিত আকারে। 

আজ্ঞাতে করায় কন্ম নিনুষ্টার্থ কহি তারে ॥ 



৮২ বসকল্পবলী 

পত্র বহিয়া জায় তারে কহি পঞ্রহারি। 

আগে নাম করিঞাঁছি যথা শিল্পকারি ॥ 

অথ কৃষ্ণশ্ত আগ্তদূতী 

তথাহি পদম্-_ 

কালিয় ভূজগ সঙ্গে নাহি শহ্কই 

ভাঙ্ভূজগে তুয়া কাপে । 

দাবানল আনল ৬*আটে”* নাহি পরসই 
সিন্ুর দহন তুয়া তাপে ॥ 

ক্ন্দরী ০১্ধন্ত সে তুয়া গুণ জাগি। 
স্থরাস্থর সমরে বিমুখ নাহি হোঁয়ত 

সে তুয়া নয়ান-শরে ভাগি॥ 

অথ কষ্ঃপ্রিয়াণাম্ আঞ্তদূতী 
শ্রকবিরাজঠাকুরস্ত পদম্-_ 

শুনইতে চমকই গৃহপতি বাব । 
তুয়! *২বেগ্ুরব *২ শুনি উনমভি ধাব ॥ 

নাহ না হেরই কাল কি গোর। 

জলদ নেহারি নয়নে বহু লোর ॥ 

অথ বিট-_ 

সামর হংস কানন মাহ। পেখলু 

নাপতরু হেলন অঙ্গ । 

ক্ষোভই লোভে জলধরে গরাসই 

সুজযুগ কালভুজঙ্গ ॥ ইতি পদম্ 

নান) ছল করিয়া ঘাস নাস্সিকার পাশে । 

নায়ক নায়িকা মিলাক্ত সক্ষেতাদেশে ॥ 

অথ ব'শীাদৃতী 

তত্র ম্হাজনস্ পদম্্-_- 

বংশা লাগিল মোর বাদে। 

সময় না জানে বাশী ভাকে বাধে বাধে ॥ ইতি পদম্ 
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অথ চেটক-_ 

চেটক কিন্কর হএ বিদূষক সখ|। 
নান! ছলে মিলন করায় কহি বাকা কথা ॥ 

প্রত্যেকে কহিলে গ্রন্থ হয় অফুবান। 

ক্ষেপে কহিএ একত্রে করি সমাধান ॥ 

তত্র পদ্ম 

অপরূপ পেখলু কানন ওর । 

কনকলতাএ ধয়ল কিএ জোরু ॥ 

চল চল মাধব করহু পয়ান। 

দেয়ল ফল বিছি তোহারি মন মান ॥ 

"5 [ অজানুক রুখ কলছয় ভেল। 

কেহ কহে দাঁড়িম কেহ কহে বেল ॥ 

কেহ কহে মাকন্দ ফলল অকাল। 

কেহ কহে পাকল মনমথ তাল ॥ 

গোপালদাস কহে তনু বস্ ভোর । 

জানলু ফল নহে কনককটোর ॥ ]5* 

অথ সখা দূতী 
তত্র পদম-_ 

খতৃপতি বাতি বিরহজরে জাগরি 

দূতী উপেখলু রামা। 

প্রিয় *"সহচরী মোরে বোলিশ ৩৬পাঠায়লঙ ১ 

অতর়ে আয়লু তুয়। ঠাম! | 
খাধব করজোড়ে **কহলম তোয়। 

মনমথ রঙ্গ তরঙ্গিত লোচনে 

তুয়ে না হেরবি মোয় ॥ 

অথ রজকবনিত।--. 

মগ্ধিষ্টা ঘষে রঙ্গবতী রজকবনিত।। 

কৃষ্ণ বন্স লয় যায় রাধিকার তথা ॥ 



৮৪ ৃ্ বসকল্পবজী 

৩চক্ুষ্ণ বস্ত সৌরভ” নাসিক পরশে । 

সেই উপলক্ষে দোহে ০*সবরস কথা ভাসেও* ॥ 

;; তত্র পদং শেখরঠাকুরন্য__ 
বসনে বসনে লাগিব বলিয়া একই বজকে দেয়। 

৪০0মার নামের আদি অক্ষর সদাই সে নাম লম্ম" 

অথ মালিনী-_ 

নম্মদ1 প্রেমবতী মালিনী সুচবিতা । 

কৃষ্ণের অঙ্গের মাল্য “১ গ্রথনে সশিক্ষিতা 1* » 

বঙ্গন মাল্য লঞ] ধায় রাধিকার পাশ । 

কুষ্*-অঙ্গ স্পর্শে মাল্য অধিক সুবাস ॥ 

হাসি হাসি কষ্ের কথা কহে নান। ছলে । 

রঙ্গন মালার বিবরণ বিদগ্ধমাধবে বলে ॥ 

অথ দ্িবাকীন্ি-_ 

ুগন্ধ। নলিনী ছুই নাপিতেব্র কন্যা । 

শবাধিকার সেবনে দেই অতিত বড় ধন্তা ॥ 

হাস্য পরিহাঁসে কৃঝ্েনর কথা কহয়ে। 

নায়কের কথা কহি হিম আকধয়ে ॥ 

রূুষেই গুণচপ্সিত ঘত করয়ে কথন । 

লোভ প্রদশিয়! হবে রাধিকার মন ॥ 

অথ পদ্দিনী-__ 

১১৫পার্ণমাসীর সখী হএ নান্দীমুপী নাম | ২ 
তঙ্থমস্থ বশীকরণ জানে গুণজ্ঞান ॥ 

মুক্তাচবিজ্রের কথা নানাবিধ ক্স । 

মুক্তাকবি করিতে **উপায় সিদ্ধ হয়? 5 ॥ 

কাত্যায়নী আদি দূতী নানাবিধ "৪গপঃ | 

**গারুড়ী আব পুলিন্দী ছুহিত। যত জন ॥৭" 
* ৬: অন্যান্য মহাজনের কতেক বর্ণন । 

যৎকিঞ্চিৎ কহিল দিগদবরশন ॥7৭ * 



ষষ্ঠ কোবরক 

অথ শ্বয়ংদৌত্য 
সেই শ্বয়ংদৌত্যের কথ! দুইত প্রকার । 
কষ স্বয়ংদৌত্য আব হয়ে রাঁধিকশর ॥ 
'*ল্বয়ংদৌত্যের রস তবে হয় বহু মত।?৭ 
আঙ্গিক অঙ্গের ভঙ্গী **ছলোক্তি যত*৮ ॥ 

অথ কৃষ্ণ আঙ্গিক-_- 

গোপীগণ দেখি কৃষ্ণ নান ছল করে। 

ভু করসান *ন*দেয়"* কতু আখি ঠারে ॥ 

তথাহি পদম্ শ্রীকবিরগন-_ 
নব দরশনে নবীন নারী । 

হৃদয় বুঝল গতি নেহারি ॥ 

কাহিনী কহত লাগহ' লাজ । 

নয়নে নয়নে গঢল কাজ ॥ 

নিজ অঙ্গের মাল্য কভু করে আলিঙন। 

বিকাশ কমল ককু করিয়ে চুম্বন ॥ 

কদম্ধ কোরক কভু করে আকর্ষণ। 

নানা প্রকার করিএ1 গোঁপীর হবে মন ॥ 

নখরক রেখে কু গেডুয়। বিদাবে। 

নব কিশলয় কভু দংশন করে ॥ 

এতথাহি কবিরাজ ঠাকুরস্ত্য পদম্-_ 

মনু মুখ হেরি বিহনি তন যোড়ই 

বিগলিত মোহন বংশ । 

ন। জানিয়ে কোন মনোরথ আকুল 

কিশলয় দলে করু দংশ | ইতি 

মুরুলি আলাপিয়। সঙ্গীত গায়। 

অঙ্গের সৌরভ দিয়া উন্মাদ করায় ॥ 

আকধিল কষ মোর পঞ্চেন্দ্রিয় গণ। 
চক্ষু নাসা জিহবা কর্ণ আর হবে মন ॥ 



বূসকল্পব্লী 

অথ কুষ্ঞপ্রিয়ানাম্ আর্সিক-_ 

রুষ্চকে দেখিয়া রাই করে কত বঙ্গে । 

"পরিধান বসন পরয়ে নানা বঙ্গে ৪7” 

ঝাঁড়িয়া বান্ধয়ে কেশ উভ করি বাঁহু। 

রূপ দেখাই এল ফিরে * চাহে লহ লন ১ ॥ 

সম্বরণ বক্ষ কত করয়ে উদাস। 

নীবি গথ হয়ে কভু নিত উল্লাস ॥ 

সখী আলিঙ্গন করি থন আখি গাবে। 

খেনে মন্দ মন্দ হাসে পুলক অস্তরে ! 

হারমাল! আভরণ দেখায় নানা রঙে । 

«২ভাঁবের আবেশ কত অবশ হয়ে অঙ্গে ॥2২ 

চরণ চালন ভঙ্গি নানাবিধ গতি । 

গরবে দেলাঁয় অঙ মানস সুরত 

নাগর-শেখর কৃষ্ণ " ৬থির:* নাহি হয়। 

সখাসবীর মাঝে এই বুভস কথা কর? 

₹৫ তথাহি পদ্দম__ 

থিব বিজ্ুরী বরণ গোরী দেখিল ঘাটের লে । 

কানড় ছাঁদদে কবরী বান্ধে নবমভিকার ফুলে 1? 

সই শ্ক্ুপ কহিল তোলে । 

আড় নয়ক্ন ঈষৎ হাসিয়! বিকল করিল মোলে ॥ প্র 

ফুলের গেডুয়া ধরে লুফিয়। সঘনে দেখায় পাশ । 

উচ কুচ বঙছগন খুচে মুচর্ক মুচকি হাস, 

চর্ণথুগল মলতোড়ল স্রু জাবক নেখা। 

| গোৌঁপালদাসে কয় পাবে পরিচর পালটি হইলে দখা 

অথ উভয় আঙ্গিক 

শ্ীবিদ্াপতিপদম্্-_ 
বিদগদ্দী নাগরী নাগর কান । 
দুরহি রভস পুল পাচ বাণ॥ 



য্ঠ কোরক ৮৭ 

কাহু, রুল মুখে কমল লাগাই। 
লাজে কমলমুখী মুখ পাঁলটাই ॥ 

নথ দেই কাহ্ন গেঁডুয়া বিদার । 

ধনী কুচে চাঁপি কয়ল সীৎকার ॥ 

কাহ্ুগলে মিলায়ল চম্পকমালা। 

পুলকিত অঙ্গ বিহুমি রুভ বাল। ॥ ইতি 

অথ বাচিক__ 

শন্দভব শন্দছল আর ব্যপদেশ। 

শন্দোথ ব্যঙ্গ আর অন্য উপদেশ ॥ 

অথ কষ্ণবাচিক শবভব 

তথাহি পদম্্-_ 

মাধবে মাধবী ঘব পরকাশ। 

নিরজন কানন «৬ওর কর বাস ॥£ 

নিভতে ৫"ম্ধুকর*" করু মধুপান। 
মাতই মনোরথ রঙ করু গান ॥ 

অথ শব্দছল 

তথাহি পদম্-_ 

মঞ্জু মনহরিণ ব্যাধভয় কারণ 

বনে বনে ফিরই তবাসে। 

*৮মরুভূমিৎ৮ তেজি সরোবর "সপাওল*» 

কাতর মদন পিয়াসে ॥ 

স্বন্দরি ইথে জনি *"বরোখবি২" মোয়। 

তবে হাম তোহারি যৌবনজ্ঞলে পৈঠব 

স্বব্ূপে কহল হাম তোয় ॥ 

তথা চ কবিরাজঠাকুরস্থা পদ্ম্__ 
মনমথ মক ডরছি ভবে কাতর 

মনু মানস-ঝষ কাপ। 

তুয়া হিয় হার তটনি-তট কুচ-ঘট 

উছলি পড়ল তহি' ঝাপ ॥ 



বসকল্পবলী 

সুন্দরি সম্বরু কুটিল কটাখ। 

কলসীক মীন বড়সি *১কাহে ভারি 

এহ অতি কঠিন বিপাক ॥ ইতি 

অথ শবোখ ব্য 

অথ গোবিন্দলীলাম্বতভাষা-_ 

আজন্ম ব্রন্মচধ্য করে ব্রজেন্দ্রকুমার । 

পরস্্ী পরশন নহে তার ব্যবহার ॥ 

এত বোলি গোপিগণ তার অঙ্গে দিল হাথ । 

নারায়ণ শব্ধ করি হয়েন পশ্চাৎ ॥ 

ইথে যদি কেহো মোরে করে বিপরীত । 

মনমথ ভূপের ঠাঞ্ি করিব বিদ্দিত ॥ 

অথ অন্য উপদেশ 

তত্র পদম্-_ 
নব বিতুরাঁজ বনহি পববেসল 

কুগ্জ কুটারে পরকাঁশ । 

ক্ষুভধ মধুপ »২লুবধই*২ আওল 
মীলল মাধব পাশ ॥ 

মাধবি মধুন্দন করু কোর । 

»*.পছিল সময়ে সরল জব পাও 
নিশি দিশি রবি অগোর 715 * 

অথ রুষ্প্রিয়ানীং বাঁচিকং শব্দভবং 
তত্র পদম্-- 

নব ঘন বরণ উজোর। 

হেরি লুবধ মন মোর ॥ 
তুক্সা বস পাওব আশে । 

মাঁধবিলতা। পরকাশে ॥ 

তোহারি পাণি জব ৬*পাঁডত৪। 

গিবিযুগ অনল »*নিভাঙত৫ ॥ 



ষষ্ট কোরক কর 

নিতম্বে মিলল জব পাঁণি। 

তব পরকাশই অন্বর জানি ॥ 

গোপাঁলছাসের চিতে ধন্দ। 
ভাবই শ্যামর চন্দ ॥ 

অথ শবছল 

তত্র শ্রীকবিরাজঠাকুরস্ত পদম্-_ 
দুরে রহ শ্যাম-ভ্রমর্বর রায়। 

স্বামিক সেবন করইতে জৈছন 

জনি করহ অন্তরায় ॥ 

অথ ব্যপদেশ 

তন্ত্র পদম্-_ 

মুরলি-মিলিত অধর নবপল্লব 
৬৬গাওত১১ কত কত রাগ। 

কুলবতী হোই মন্দির ছাঁড়ি আগুলু 
সহই ন। পারি বিরাগ ॥ 

মাধব তোগহে কি শিখাওব গান। 

গৌবী আলাপি শাম নট সঞ্চরু 
তব তুহু বিদগদ জান ॥ 

অথ শকোখ ব্যঙ্গ 

তথাহি বিদপ্ধমাধবে-_ 

সাঁধবীনাং ধুরি ধাঁধ্যা। ললিতা-সজেন গবিবতা চান্মি। 

হিতমালপাঁমি মাধব পথি মাগ্য ভুজঙ্গতাং রচয় ॥ 

এই শ্লোকের অর্থ দুই মত হএ। 
এক অর্থ নিষেধ আর অনুমতি কহে ॥ 

তত্র প্ম্-- 

»*[ গুরুজন সবহছি মন্দির তেজি চললহি 

চান্দ-গহন দিন লাগি। 1৬" 



3৬ বসকলপবলী 

একলি নারি কৈছে হাম বঞ্চব 
এ ঘোর জামিনী জাগি । 

মাধব তুহু জনি করসি অকাজ। 

চঞ্চল চরিত তোহাবি হাম ১*:জানিয়ে 

তুহু ঠৈঠবি ব্রজপুর মাঝ ॥ )১৮ 

পহিলহি যৌবন কাল মোহে লাগল 

নাহ রহত ছুরদেশ। 

হেরইতে বূপ মদন মুরুছাঁয়ই 

কে বুঝে বচনবিশেষ ॥ 

৬" ইথে লাগি তোহে নিষেধি হাম পুন পুন 

অন্যর করহ পয়ান । 

শুনইতে কান বচন অন্ুমানিয়ে 

গোপালদাপ ইহ গান ॥ 1৯৯ 

অথ অন্যোপদেশ ॥ শ্রকবিবাঁজ ঠাকুর" *-_- 

পতি অতি ছুবমতি কুলবতি নাবী । 

স্বামি-বরত পুন *১ছোঁডই"১ ন| পারি ॥ 
"»া তেঞ্ি? রূপ যৌবন এক নহে উন। 

বিদগধ নাহ হোয়বি নিপুণ ॥ 77৯ 

এ হরি অতএ দেখাঁওবি পশ্থ 

পুক্তব পশ্ডপতি গৌরী একান্থ ॥ 

অথ পরস্পর 

তত্র পদম-_ 

"হকালিয়-দমন জগভি৩ তুয়। ঘোষই 

সহচরি ক্ুনতি কানে । 

তুয়। সঞ্ঞে, বা সধে সব 'গধাওল 

মনোরথ ““চঢল"« ঝাপানে ॥ 

মাধব তোহে কহিয়ে ইথে লাগি। 

জিবলীক মাঝে লোম-ভুজঙ্গিনী 

হেরইতে তুহু জনি ভাগি॥ 



যষ্ঠ কোরক ৯১ 

নয়ন-কমল পর ভাঙুফণিবর 

কাজর গরল উগারি। 
মদন ধৰস্তদ্রি “*[ আপে জিআয়ই 

সে! বিখ তবু না সারি ! 15 

বেণি ভুজগিবর পীঠ পরি ঢুলত 
চিরদিন ভখ্লি পিয়াসে। 

'৭শুনইতে নাগ- দমন" তন্ত াপহি 

কহতহি "*গোঁবিন্বদাসে ॥"৮ 

অপিচ-_ 

ভূপালী 

মঝু পরে দংশল '*কাল-কুজজ ।"* 

”“*গরুল ভরল অবস সব অঙ্গ ॥৮* 

৮১তুহু৮» ষদ্দি সুন্দরি করসি উপায়। 

"১দ্রগধল”* জন তব জীবন পায় ॥ 

পহিলহি' হেরি ঝান্ডবি দিঠিসাঁর । 
করে কর পঞ্চমে ভার-সভ্ভাব ॥ 

৮ জতনে বদনে বদন বস দেবি। 

অধরক দংশনে অধরনিষ লেবি ॥ 1” 

অআমজলে ৮ংকঅঙ্গহি যবহি”তক বিথার । 

কুচধুগ কলসে করবি পাণিসপার ॥ 

খরনখরঞ্জনি তুয়া নখ মানি। 

সমুঝবি *দনিরবিষ্* উর পর *"হাঁনি ॥*৭ 

রজনী উজাগরি রহবি অগোর। 

৮”*গোবিন্দদাস”* গুণ গাওব তোর ॥ 

অথ পত্রহাবী-_ 

সাক্ষর নিরক্ষর ৮*"দুই বিধ' হয়ে। 

সাক্ষর লিখনপত্র নিরক্ষর পুষ্পাদি করএ ॥ 

»»পত্র যে লেখিএ কৃষ্ণ পাঠাল রাধাবে ।৮৮ 

পত্রত্ধারে রাই তবে দেন প্রত্যুত্তরে ॥ 



ন্ রসকল্পবলী 

তত্র পদং শ্রীবিষ্ঠাপতি-_ 
কুহ্থমিত কাননে কুঞ্চে বসি। 

নয়নক কাজর ঘোর মসি ॥ 

৮”৯নখলিখন নলিনীদলপাত”৮৯*। 

লেখি পাঠায়ল আখর সাত ॥ ইতি 

উত্তর-_ 

প্রতিপদ চান্দ পূর্ব্বে নাহি জায়ব 
৯০তোহারি*০ বচন পরমাপে। 

দ্বিতীয়া দশমি উত্তর নাহি ৯১আওব৯ 
কহিয় সখি ৯২কানু সুজানে ॥৯২ 

জব! পুম্প নিঙড়িয়৷ করেন লিখন । 

বিদগপ্ধমাঁধবে ৯পৃর্ববরাঁগের বর্ণন৯* ॥ 

অথ নিরক্ষর-_ 

কোমল কুহ্থমদলে নথচিহ দিয়া । 

৯*কশতৃণ পাঠাল দৈম্তাদি করিএা ॥৯ « 

"০এই সব দূতী আদি করে গতাগতি ।৯€ 

পূর্নবাঁগে মানে প্রবাসে এই সব রিতি ॥ 

কতিপতিচরণধুগলে করি ৯২আস 1৯” 

"*-গতি নাহি কহে আর [রাম] গোপালদাস ॥২" 

ইতি গ্রারাপা কষ্ণরস কল্পবল্লী গ্রন্ছে 
দুভীকদজ্দঃ নাম বষ্ঠত কোর কঃ 

দ্ঠ কোরক 

পাঠাস্তর 

১ ৬--* জাদবেন | ৬. ৬,--বন্দিল মু । 

৩. এই কয়েকটি পণক্তি বিকার অতিরিক্ত পাঠ 18 উহার পরগঞ্রা-র অনিরিক্ত পাঠ 

অপ আলমখ্বন বিভ।ব-- 

নামক নাইকার উভয় সম্বাদ আরস্ত | 

আলন্ন হয় সম্ভোগ বিপ্রলম্ত ॥ 



৫ 

৮ 

ষষ্ঠ কোরক ৯৩ 

সস্তোগ বিপ্রলম্তকে উজ্জ্বল কহিয়ে। 

উজ্জ্বল মধুর রস বর্ণন। করিয়ে | 

শূঙ্গার রুচিরুজ্ছলঃ ইতি অমর 

শ্রী--কহি ৬ জ1--কহিয়ে ৭ শ্রী-্-দর্শনে 

_কুঞ্ধিত * শ্রী-_-বেটিল ১* শ্রী, বি-ক- দর্শনে চক্ষু জুডায় 
মু--তটেত, গর শ্রী ও বি-ক ১২ গৃঁশ্রী, মু-_তটের মাধুরিগুণ 
জী__মধুর । ১৪ শ্রী বি-ক-_-সখি কহে রাই শুনহ বচন 

প্'-_-এত রূপ এত গুণ বরনীলা ১৬ গ্রী, বি-ক-_নিম্্য় কল! গুনি সেকপ চাতুরী 

ছ৪ হ8 

১ 

ন্ট 12 

৮ 

৪৪ 

ঢুই পচ্ক্তি গানে যথা--শ্রী রপাঠ। 

১৮ বি-ক--- প্রথম রাগাদি বঢুয়ে লালসা । 

দিনে দিনে ক্ষোভ হয় বাঢয়ে মানস চ 

ভাব সধ্ারে নানা শরীরের ভিতর | 

দশ দশ। হয় বাধি অন্তরে । 

চতুর্থ দশা হয় তানব বচন ২০ শী, বিক--মোন 

শ'--£উ সব দশ দশা সহিতে না পারে 

মু পৃঃ আতএব মতাদশায় চাঙ্গে মরিবারে 

গ-ঢা, পরী অতেব মরিতে চাহে ভমালের ঢালে 

ঢা-জনুরকত ২৪ ঢা নানা মত ২৫ ম--নয়নের নিন্দ গেল 

গেডাও জাগবে, গুড 

971, মু 

কি করিতে কিন! করি মন নাহি সবে। 

ভাবিতে চিন্তিতে মোর কি হইল অন্ুরে 

ভ্রমি ভরমি বসি আমি ননদিনীর ভয়ে। 

উঠিলে বসিতে নারি চিতে ভম হয় । 

বল নাহি জ্ঞান নাহি কি কহিব তোরে 

£1যের কাছে এই স্ব জানাবে আমার ! 

ঢাপু-তে এ অংশ নাই ৯৮ গ্রন্টা, 

মু--অন্তে অদ্ভো দুখে এই মত ভাব হয় । 

বৈছে নায়িকাতে তেমত নায়কে যে হয় ॥ 

--কুলপাতিব্রভা ৩০ বিক--আডি, গ্ৃঁজী'র পাঠ 

আ', বি-ক- ধনি ধনি ৩২ শ্ী-নুপুররব ৩৩ শ্র--ন!য়িক 1র 

বি-ক'র অতিগ্রিক্র পাঠা ৩৫ শ্রী, চ1--সখি কেলি মোহে ৩৬ শ্- 
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শ্রী কহইহো ৩৮ বি-ক--কৃষ্ণ-অঙ্গের সৌরব, 
ঢা-_কৃ্ণ-অঙ্কের সৌরভ 

বি-ক--সরস কথা কহে ভাসে ৪০ বি ক--মোর নামের জে আদি আখর 

সেই নাম সদাই নে 

ইহ! শ্রীর গৃহীত পাঠ, ঢা, মু-হুন্দর গ্রথিত 
শ্রী-_পৌর্ণমাসীর শিষ্যা তপশ্থিনী নাম ৪৩ ইহা! রপাঠ 

বি-ক-_জিজ্ঞানয়, মু-পা-_জেন উপায় কর 

ইহী শ্রী-র পাঠ। মুপাঁহয় 8৫ বি-ক-_যংকিঞ্চিং কহিল দিগদর্শনে 

আ-_-'জত হয়' স্তানে--'জত জন' 

ভ্র-র-অভিরিজ্ত পাঠ ৪৭ প্রী- সেহ ছুই শ্বয়ংদৌভা হয় ছুই মত 

গৃহীত প1ঠ- বি, শ্রী মু-ছলজত ৪৯ গৃ-তী; মু-করে 

আঁ-র অতিরিক্ত পাঠ 

নব দরশনে নবীন নারী। 

হয়ে বুঝল গতি নেহারী ॥ 

কাহিনী কহত লাগ লাজ । 

নয়নে নয়নে গুল কাজ ॥ 

বি-ক- পরিধেয় বসন পরে অঙ্গ ৫১ গুঁপাঁবিক যুপাঁফিরি চাহে পুন লং 

বি-ক-_-ভাবের অবশ আবেশে কছু ছবেশ হয় অঙ্গ 

গুপা--নি-ক, মুপা যুবতী ৫৪ বি-ক-বস ৭৫ প্র-র অরিন পাঠ 

বি-ক -ভরু কর আশ ৫৭ গ্রপাাবক। মুপা-মধু তব 

গপা--বিক- রী । মু-পামরুভ্রমর ০৯ বিক- আল্ 

বি-ক-রোখসি. ৬১ শী অব ডারসি ২ ও -পুন্ধ হই 

হ।--পহিলহি সব মছব পাওব অহনিশি রহব অগোর । 

_-পাব, গ্ুটা, মু পাউ ৬৫ গু নিঝাব, আ-টা, মু-_নিঝাউ 

গায় 

152] 

1! 

বি-ক- ুরুজন মন্দার সবহি" তেছি চললহি" 

চান্দ গহন দিন লাগি । 

এ.-_স্গানিএ শিজপুর মাঝ. ৬৯ আ্রা-র অতিরিক্ত পাঠ ও 
বিক পুখিতে কেবল কবিরাজ ঠাকুর--মন্তত্র কবির নাম ন্যই। ৭১ ঞ-ছোড়ি 

গৃপা-্ী-_মুল পাঠ 

নহু নব যৌবন একুই নহে উন । 

+ বিদগধ নহে নাহ হেরিএ পুন পুন। 



ষষ্ঠ কোরক ৯৫ 

গৃ্। ও ঢা, মু--কালিদমন জগই ৭৪ শ্রী-মাওল ৭৫ শ্রী- চড়ই 

শ্রী--আপ হরি আয়ুই সেবিখে তবহি নিসার । ৭৭ শ্রী--ন্ুনইতে নাগর নাম 

বি-ক, শ্রী-গোপাল্দাস_ ৭৯ প্রী-_মধু মনে দংসল কালভুজঙ্গ | 
৮০ জ্রী--গরলে ভরল.তম্ু অবস ভেল অঙ্গ 

৮১ শ্রী-__-অব ৮২ গৃপাশ্রী। বুপাঁ-মুগধল 

৮৩ আ্ী--বদনক দংশনে বদন বিখ নেবী। 

জতনে অধরে অধর রস দেবী ॥ 

৮৩ক্ গু-গ্রীঃ মু-সব অঙ্গ করবি 

৮৪ গু-পা্রী মু-পাঁ-নিরবি ৮৫ ত্রী--উপর 

৮৬ ঢা, বি-ক--গোপালদাস। ৮৭ বি-ক--দুইজন। 

৮৮. বি-ক-_-পত্র নিয়া কৃষ্ণ পাঠাল রাধারে 

"৯ গৃহীত পা) । মুল পাঠ-_নখরেখ লিখি কিসলয় পাতে । 

৯» গৃ-পা-বি-ক, শ্রী । মুপা_ভাহারি ৯১ শ__যায়ব 

«২ আ- কাহ রসিক ছজান ৯৩ শী পূর্ববরাগ বিবরণ 

৯৪ বি-গ্রী-_দূতী দ্বারে পশিল দৈন্যাদি কহিয়া 

»*" বি-ক--_ এই সব আদি করে গতাগতি 

শ.-_এই সব দূতি করে গভাগতি 

৮৬. সার ৯৭ শ্রী--গোপ[লদাসের গতি নাহি আর 



7 সগ্ডজম কোরক 

জয় জক্স দীক্ষা] শিক্ষ। গুরুন্র চল্পণ ॥ 
শিক্ষা শ্গুরু মোর হএ পঞ্চজন ॥ 

ঘট ক ঠাকুন হন ব্রজ্জদেবীন দাস । 

অনেক কহিল তেহোে! লীলাব প্রকাশ ॥ 

আীবাধাকৃফ্ দাস মাঝ পিতৃব্য মহাঁশকস । 

জাহ। হইতে শ্রীচবণ হইলাম আশ্রয় ! 

গোৌবগতি দাস জানাইল €গাপাঁল মহাঁন্ত | 

জক্সবাম দাস কহিল যাবে স্ভবাদি নিভাজ্ত 

বামেশখল ভট্রাচাধ্য মোলে গ্রন্থ পড়াইলা । 

গিবিধব চক্রবনরভী আনেক কহিল। ॥ 

'[ খণ্ড সদপ্গুর আব জাজিগ্রাম। 
€বঞ্ণবতল1 মেল! টবষ্তবেব খাম ॥ 

অন্মেক €বষ্ণজব পাসাউ পাইল দর্শন । 

স্বচ্ছন্দ বড় (2?) প্রজভ্ডমে বানেক গমন ॥ 

শ্রগোবিন্দ মদনমোহন গোলীনাথ ॥। 

দশম নাজসেব মাধুবী-বিখ্যাঁভ ॥ 
গোবছ্ধন গোপালবাম করিল ঘর্শন ॥ 

মপুপ্ুন্সে ০ কশবনাক্স মন্দির বিলক্ষণ ॥ 

কু শবাসী আনেক মহাজন | 

শমুকুন্দদাস €গালাগ্রিল পাইল দর্শন ॥ 

০তহো কপা ক্স অনেক আুনাইল ॥ 

আমাল অল্লমতি শ্রবনণে না বুহিল ॥ 

ভাষা কবিভা করি সংক্গাব । 

ইহ) জানি দোষ না লবে আমাক ॥ 

এ সকল ০পবান কথ। শুনিব ভবিষ্যতৎগণ । 
অতএব কহিল অকথ্য কথক ॥ 
আপন উপাধি নহে ভক্ত মহিমা । 
আপ তাগপ শুনি মোন দিবে ক্ষমা ॥ 



সপ্চম কোরক 

সভাকার চরণে করিয়ে পরিহার। 

অন্ছরাগের কিছু করিয়ে বিস্তার ॥ নাঃ 

অথ অন্থরাগঃ 

তথাছি-_ 

অনুরাগেণ রক্তায়াং রসাবহু ইতি স্থিতিঃ। 

অভাবেহনরাগন্ত রসাভানং জগ্ুরর্ব,ধাঃ ॥ ইতি 

অন্তরাগন্থধাসিক্ধো হিন্দোলান্দোলিতচ্যুত: ॥ ইতি 

*্ ব্যভিচারি ভাঁবমধ্যে অন্গরাগ বিবরণ। 

রপমধ্যে সৎকবি ৩জে জে করেন বর্ণন ॥ 1২ 

মহাজনের গপ্ঠপছ্য ভাষার *বরচন*। 

অঙ্গরাগ হয়ে সেই অনেক লক্ষণ ॥ 

শৃংখলা ব্যতিক্রম যদি কিছু হয়ে। 

«সাক্ষাৎ চারি এই« আছে অভিশয়ে ॥ 

শু অস্থরাগ উল্লাস আর আক্ষেপ উক্তি কহে । ]* 

বূপান্থরাগ "আর অভিসারাহগরাগ হএ॥ 

অথ রূপানগরাগ-মহাজনস্য পদম্ 

রূপ লাগি আখি "্ঝুরে” গুণে মন ভোর । 

প্রতি অঙ্গ লাগি কাদে প্রতি তচ্চ যোর" 

. হিয়ার পরশ লাগি হিয়! মোর কান্দে। 
পরান পিবিতি লাগি থির নাহি বান্ধে ॥ ইতি 

অপিচ কচিৎ মহাঁজনস্ত-- 

আকুল করিল মোরে কালিয়া বরনে । 

নেবারিতে নারি চিত নুরে রাত্রি দিনে ॥ ইতি 

অথ অন্ষরাগ উল্লাম- 

গুরুজন পরিজন ঘতেক যে গঞ্জে। 

রতন জলত যেছে তিষিরপুঞ্জে ॥ : 

৭ 



রসকল্পবলী 

তথাহি হরিভক্তিকল্ললতিকায়াম্-_ 

নিন্দস্ত প্রিয়বাদ্ধবা গুরুজন। নিন্দন্ধ বা ছুর্জনাঃ 

দুর্ববাঁদং পরিঘোষয়স্তপি জনা বংশে কলক্ষোহভ বা। 

৮ 

তত্র পদ্ং বিদ্যাঁপতি-_ 

স্ স্থন গো সজনি তেজল গুরুজন লাজ । ।* 

১০ নিরমল কুলশীল ভূষিত ভেল জর জর 

মোরে ভেল কাছ পরিবাদ ॥1১* ইতি " 

অথ আক্ষেপাক্রাগ"- 

আক্ষেপ অন্থরাগ উক্তি নানাবিধ হয়ে। 

দিগদরশন লাগি কিঞ্চিৎ কহিয়ে ॥ 

কষ্ণকে আক্ষেপ করে আর মুরলীকে । 
দুতীকে আক্ষেপ কভু করয়ে সখীকে ॥ 
গুরুজনে আক্ষেপ কভু কুলশীল জাতি। 

আপনাকে নিন্দে কু তন ভাঁবগতি ॥ 
কন্দলকে মন্দ বলি করয়ে ভ€সন।1। 

বিপক্ষার্দি ১১ব্যঙ্গিয়া১১ কভু করয়ে ১২রচন1১২ ॥ 

বিধাতাকে মন্দ বোলে কু দৈব দোষে । 

খগ্ডিতাদি অই্টরস সকলিতে ভাষে ॥ 

অথ কৃষ্ণপ্রতি আক্ষেপ 

তত্ত পদ্দম-_ 

কে বোলে কালিয়া ভাল । 
এতদিনে কালার মরম ১৩জানিলু-৩ 

অন্তর বাহিরে কাল ॥ 

তত্র শ্রীকবিরাজঠাকুরপদম্-._ 

মধুর মুরলী শব্দ করুসি 
নয়ানে বরসি প্রেষ । 

ঈষত হাঁপিয়। ... অসিক্জা বরসি 
বচনে বরসি হেম ॥ 
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কাচ হে বুঝলু চাতৃরি তোর । 

সুখ নব লোভে কে পুন বুঢ়ব 

ছুখ-সায়রে ভোর ॥ 

অথ মুবুলীকে 

অত্র পদম্__ 
তরল বাশের বাশী নামে বেড়াজাল। 

সভার দুল ভ বাশী ১*মোরে ১১ হেল কাল ॥ 

১[ জে নাঝাড়ের বাশী সে না ঝাড়ের লাগাল পাউ । 12৫ 
ডালে মূলে উপাড়িয়! ১০যমুনায় ভালা ॥১১ 

তথাহি সগ্ুছিত্র 

তত্র পদম্-_ 

নিজ ছিদ্র নাহি জানে পরছিদ্র গণে। 
সদাই উচ্ছিষ্ট খায় শু কাঁঠখানে ॥ 

তথাহি চণ্ডীদাসপদম্-_ 
সজনি ও ন। মোর কে। 

ক্ষেণেক দাড়াঞ। হ্নিঞ জাও 

বাঁশি কেনে ছুখ দে॥ 

কাহু,র বাশীটা ছুপরিয়া ডাকাতি 
সরবস হরি নিলে। 

হিয়। ধকধকি পরাণ পাগলি 
কে মোরে এমতি কৈলে॥ 

এমতি বেভার ন। বুঝি তাহার 
পিরিতি ধাহার মনে। 

বেকতি করিয়। কেনে না বুঝিলে 

এমতি করিল কেনে ॥ 

দোষ পরিহর বাঁশিটি সম্বর 

মুই হব তব দাসী। 
চণ্তীদাস বোলে মৌর মনে লয়ে 

কালার সরবস বাশি 



বসকল্পবল্পী ১৬৩ 

অর্থ কন্দর্প প্রতি 

তত্র পদম্-_ 
১৭] এত দুখ দেহুসি মদন1। 

হাঁম হর নহেো। বৈরি যুবতী জনা ॥ 1১ 
নহে মোর জটাজ,ট কবরিক ভার। 
মালতীর মালা নহে সরেশখববী হার ॥ 

অথ সখীকে 

তত্র পর্দম১৮-_ 

সজনি ১৯এ বোল বোল১৯ জানি মোরে । 

জে বন্ধু লাগিয়। ২০[ এতেক প্রমাদ 

ছাঁড়িতে বোলছে তারে ॥ 7২” 

অথ দূতী 

তত্র পদং শ্রালোচনানন্দ ঠাকুর--- 

কোন দেশে ছিলা আগে। মাগে।। 

কাল! ২১বোলৰ৭১ বুলিতে ২২তোমার২১ মুখে পড়িত লাল। 

২০এবে কোন২১ কাজে নাহি লাগে৷ ॥ 

কুলের বৌহা!রি মোর? বাড়ির বাহির নহি 
কালা ২৪দেখিতে২* তিন বেল।। 

আচট ঘুমের বেলে ২ৎন্বামীর নিজের কোলে২« 
সপনে উঠিয়া দেখি কাঁল। ॥ 

২২পারকের পুরে ২৩ তুমি পরকে *'নামাঞাছ২* 

পাখানি তোমার নাহি তিতে। 

লোচন বোলেন দিদি এ ছুঃখে কান্দি আমি 

উচিত বুঝাও তুমি চিতে ॥ ইতি 

অথ বিপক্ষ প্রতি 
নৃপতি উদরা দিত্য স্তা--- 

২৮ স্টাম বন্ধুয়ারে মোর দ্গে জন ভাঙায়। 

ছখিনি বাঁধার বধ লাগয়ে তাছায় ॥]২৮ 



সগ্ধম কোরক 

অথ বিধাতাকে 

তত্র পদম্-_ 

কুলের কামিনি ২*মোরে২* সিরজিল বিধি। 

দেখিতে না পাই ব্বপ শ্যাম গুণনিধি ॥ 

অথ গুরুজনে 

তত্র পদম্-_ 

বাহির ন। হই আমি গুরুজনার ডরে। 

০০] দারুণ ননদিনি বাপি কাড়ে নান! ছলে ॥ 

না মরিয়ে ননদিনি খাউক ছুটি আঁখি । 7৩০ 

এ ভর ছুফরে যেন শ্তামরূপ দেখি ॥ 

অথ আত্মদৈন্ 

তত্র পদম্-_ 

কিন। হৈল আগে! সই কার পিরিতি । 

আখি ঝুরে পুলকিত প্রাণ কান্দে নিতি ॥ 

নবীন পাউসের মীন মরণ ন। জানে । 

নব অঙন্গরাগে চিত ৩১নিষেধত১ না মানে ॥ 

যেনা জানেঙ্প্রেমরস সে না আছে ভাল । 

জদয়ে ৩২ভের্দলত২ মোর কাঙ্গ প্রেম-সেল ॥ 

খাইতে সোআন্ত নাই নিন্দ গেল দূরে। 

_ নিরবধি প্রাণ মোর কানু লাগি ঝুরে ॥ 
ইতি পূর্ববরাঁগঃ সংপুর্ণঃ ॥ 

অভিসার-অঙ্ছরাগ লেখিব পশ্চাৎ। 

মানের যে কথ! কিছু লেখিয়ে বিখ্যাত ॥ 

অথ মান-- 

মানের ধীরাদি গুণ আছে নান। গতি । 

কোমল কর্কশ। মুছ হএ তিন রীতি ॥ 

দাম্পত্যের মনাস্তর এই মান কছি। 

পরস্পর আদর হয় কৃষ্ণস্থখ চাহি ॥ 



৯৬৭ রনসকলপবলী 

৩৩[ রস কলহ কিবা গোত্র ষে স্খলন । 

অন্যের প্রশংস। কিবা অন্টের ভূষণ ॥ 

গব্ব-অন্থয়! প্রানি আর চিস্তাময় । 

নিহেতুক মান এই স্বভাবে অতিশয় ॥ 1 ৩০ 

তথাঁহি শ্লোক 

দম্পত্যোর্াব একত্র স্তোরপ্যক্গরক্তয়োহ | 

স্বাভীষ্টাঙ্লেষবীক্ষাদিনিরোধী মান উচ্যতে ॥ 

এই মান ছুইবিধ কহিএ বচন । 

সহেতুক হয় আর নিহেতুক প্রয়োজন ॥ 

অথ সহেতৃক মাঁন 

তথাহি-_ 

হেতুরীধ্য। বিপক্ষাদের্বৈশিষ্টো প্রেয়সাকৃতে । ইতি 

সহেতু মানের ০*দশ! কতত” প্রকার হয়। 

সঞ্চারী নির্বেদ আর আশঙ্ক। করম ॥ 

ঈর্ষ। চাপল্য গর্বব অস্থয়। বিস্তার । 
অবহিখা। প্রানি চিস্তা দশা জে প্রকার ॥ 

সেই হেতু মান পুন ছুই পরকার। 

প্রেম প্রকাশক আর অঙ্মিতি বিস্তার ॥ 

অথ প্রেমপ্রকাশক-- 

হেতু ঈশ্য। হয বিপক্ষ সহিতে । 
তাহার এশ্বব্য দেখিলে মান হয় চিতে ॥ 

চন্দ্রাবলীর সখী পদ্ম গর্ব ঘে করিএন । 

রুষ্ের অঙ্গের মাল! আপন গলে দিঞ2॥ 

শ্বাধার সখীকে দেখায় আপন প্রশ্বধ্য ৷ 

ইহু। হতে মান হয় করায় অধৈধা ॥ 

অথ অন্তমিতি মান 

অচমিতি মান হয় ভ্রিবিধ প্রকার । 

তো গ-চিহ্ু গোত্র-শ্খলন স্বপ্ন দেখে আর ॥ 



সপ্তম কোরক মর 

তথাহি উজ্জবলে-- 

ভোগাঙ্কগোএন্খলনম্বপ্রৈরন্ম মিতিস্ত্ধ | 

অথ ভোগাঙ্গ-_ 

নিজ কাস্তের ভোগ দেখি বিপক্ষের গায়। 

চন্দ্রাবলীর অঙ্গে কৃষ্ণের ভোগচিহ্ন পায় ॥ 

ইহা জে দেখিলে মান হয় বিপরীত । 
উজ্জ্লনীলমণিতে টাকায় হয় খ্যাতি ॥ 

তথাহি-_ 
উন্লিত্রতাজনিতরাগবিলোহিতাক্ষেতি ॥ 

অথ স্বপ্রদর্শন মান-__ 

স্বপনে দেখিলে কৃষ্ণ অন্ত জনা সঙে । 

সব সত্য করি মানে সেই রস রঙ্গে ॥ 

*৭ একজনার সহযোগে বঞ্চেন শর্ববী । 

নিদ্রায়ে জাগান বিপক্ষের নাম করি ॥ 

এ সকল মানের হেতু কহিল বিচার । 

গোত্র স্থালন লিখি সেহু মানের বিস্তার ॥ ]৭ 

অথ গোত্রক্থলন-_ 

রাধার মন্দির হৈতে কৃষ্ণ বাছির হৈল।। 

হঠাৎ চন্দ্রাবলী সঙ্গে শীঘ্র যে মিলিল! ॥ 

বাঁধিক। বলিয়৷ চন্দ্রীবলীকে সম্ভাষে । 

চন্দ্রাবলী কংস করি কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসে ॥ 

লজ্জা পাঞ। কৃষ্ণ তবে হেঠ শির করে। 

গোত্রঙ্খলন এই মান হুএ জে বিবরে ॥ 

তথাছি বিহ্বমমঙ্গলে-_ 

রাধামোহনমন্দিরাহুপগতশ্চন্দ্রাবলীমূচিবান্ 

রাধে ক্ষেমমিহেতি তশ্য বচনং শ্রত্থাহ চন্দ্রাবলী । 

কংস-ক্ষেমময়ে বিমুগ্ধহৃদয়ে কংসঃ ক দৃষ্টস্বয়া 
রাধা! কেতি বিলজ্জিতো! নতমুখঃ স্মেরে। হরিঃ পাতুঃ বঃ ॥ 



বুসকল্পবজী 

অথ নিহেতু মান-_ 
হেতু নাহি মান জন্মে বড়ই বিস্ময় । 
প্রেমের শ্বভাবে মান অকস্মাৎ হয় 

তথাহি উজ্জ্বলে-_ 

অকারণাদ্থয়োরেব কারণা ভাস তস্তথ । 

প্রোদ্ঠন্ প্রণয় এবাক়ং ব্রজেন্লিহেতুমানতাম্ ॥ ইতি 

অথ মানভঞ্জন-_ 

সেই মানভঞ্জন হয় বহুবিধ মত । 

সাক্ষাৎ পরোক্ষাৎ আর আকস্মিক তদবত ॥ 

অথ সাক্ষাৎ মানভঞন--- 

অত্রাস্তরে মস্থণরোষবশামসীম- 

নিংঃস্বাস-নিঃসহমুখবীং সুমুখীমুপেত্য । 

সব্রীড়মীক্ষিতসবীবদনং প্রর্দোষে 

সানন্দগদগদপদং হরিরিত্যুবাচ ॥ 

তথাহি গীতগোবিন্দে-_ 

বদসি যন্দি কিঞ্চিদপি দস্তরুচিকৌমুদী 

হরতি দঝতিমজিরমতিঘোবম্ । 

স্করদধরসীধবে তব বদনচন্দ্রম। 
বেখচয়ছ্তি লৌচনচকোরম্ ॥ 

প্রিয়ে চাকুশীলে মুঞ্চ মস্সি মানমনিদানম্ 

সপদি মদনানলে। দহতি মম মানসং 

দেহি মুখকমলমধুপানম্ ॥ 

অথ পরোক্ষাতে সথাদধারে-- 

“৬ আর দূতীসাধনে মহাজনের বর্ণন । 
গীতপগ্যে হয়ে সেই উত্তম কথন্ ॥ 1০৬ 



সপ্তম কো রক ১০৫ 

অথ দুতীদ্বারে 
তত্র গীতাবলী-_ 

দূতি বিদূরয় কোমলকথনম্। 

পুনরভিধাস্যে নহি মধুমথনম্ ॥ 

তত্র পদ্ম্ 
শ্রীমৎ প্রভুর-_ 
এত দিনে বুঝলু তুয়। হৃদয় নিঠর। 
কাহ্ন উপেখি *'আয়লি১* এত দুর ॥ 
অব তুহু একলি ৩”্রহলি৩” বনমাঝ । 
তোছে নাছি **সম্ভবে এ হেন* **কাজ৪০ ॥ 
সময় উচিত করিয়ে *যদিঃ১ মান। 

আঁচরে *২ঝাপয়ে আধ*২ বয়ান ॥ 

একদিগে স্যতিয়ে চীত সমাধি । 

সাধিয়ে বাদ তহি রাখিএ উপাধি ॥ 
অন্গগত তুয়া বিনে ন। বোলয়ে আন। 
করে ধরি বোলে দূতী করহু পয়ান ॥ 
রতিপতি দাস করয়ে পরণাম। 

দূতী নহে ইন্টে। ছুহুক পরাণ ॥ 

অথ সবীছ্ধাবে 
শ্রীকবিরাজ-_ 

তেজহ দারুণ মান মাঁনিনি 

নাহ গাহুক তুরি রে। 

তুহু সে মরকত মুরতি মানহ 
কাচ কাঞ্চন গোরি রে ॥ 

তো? বিন্ধ সুখময় সেজ তেজল 

নিন্দিত চন্দন চাঁমবে। 

ক্তল ভূতল ফুয়ল কুস্তল 

কাম চামর বন্ধরে ॥ 



বুসকল্পবল্লী 

নীল উভপল- দাম শ্যাম 

ধাম ঝামর দেহ বে। 

বিষষ খরশর বরিখে জরজর 

নয়ানে শ্যাম মেহ রে ॥ 

বিরহ মোচন এ তুয়া লোচন 

কোন মীটব মান বে। 

রায় চম্পতি বচন মানহ 

দাস গোবিন্দ ভান বে ॥ ইতি 

অথ মানভঞ্ন-_ 

অকম্মাং তবে সেই মান হএ ভঙ্গ | 

উৎকগ্ঠায় মান ত্যাগ করায় অনঙ্গ ॥ 

তথাহি-_ 
মানসং মানসং ত্যাগাছুৎকঠার্থনিব্পিতম্॥ ইতি 

তত্র পদম--_ 

ছুহু" অতি বোখে বিমুখ ভই বৈঠি । 
ছুহ' চলিল। জমুনা জলে টপঠি ॥ 

ছুভ' পস্থ পুছইতে দূতি মতিবাম। 
ছুছ'ক লহ সহুচনি নিজ নাম ॥ 

সহচরি ভরষে দুহু' আলিঙ্গন কেলি। 

গোবিন্দদাস বহু তব কিয়ে ভেলি॥ 

অথ প্রেমবৈচিভ্ত্য-_- 

দাম্পত্যের পরম্পবর প্রেম উৎকর্ষ হুষ্ম। 

অধিক আনি হইলে সেই বিচারিল নয় ॥ 

৪৩গ্রস্থিতে বাদ্ধিয়। রত্র চাহি ফিরি ছারে।*৩ 

কোরে থাকিতে হয় বিচ্ছেদ অস্তরে ॥ 

তথাহি পশ্লোক-_ 

প্র্রিয্স্য সন্রিকর্ষেইপি প্রেমোৎকধস্বভাবতঃ 

ষ1 বিশ্লেবধিয়ান্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্যমুচ্যতে ॥ 
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অথ কৃষ্ণস্ প্রেমবৈচিত্য 
তত্র পদম্-- 

"৪ আর কিএ কনক- কষিল তন্ত সুন্দর 
দরশ পরশ মধু ছোয়। 

শিবোপবি পাণি হানি খিতি লুঠই 

ফুকরি ফুকরি কত রোয় ॥ 5 * 
অপন্ষপ প্রেমতরঙ্গ । 

রাইক কোরে চমকি হরি *ৎবোলতৎ 

কবে হবে তাকর সঙ্গ ॥ 

অথ কঞ্প্রিয়ানাম্ প্রেমবৈচিত্ত্য 
তত্র পদম্-- 

রোদতি রাই কাচ করি কোর। 

হরি হরি প্রাণনাথ কাহ! গেও মোর ॥ ইতি 

নিকট থাকিতে বিচ্ছেদ হেন বাসে । 

কুররী বিলাপ জেন মহছিধিগণ ভাঁষে ॥?৬ ইতি 

রৃতিপতি-চরণযুগল করি **"আপ""। 

রাধারুফ-রসলীল। কহে গোপালদাস ॥ রী 

ইতি শ্রীরাধাকৃঞ্চরসকল্পবনল্লী গ্রন্থে 
অন্ুরাগরক্তোৎুপলবর্ণনং নাম সপ্তমঃ কোরক2। 

সপ্তম কোরক 

পাঠাস্তর 

৯ ঢাঁর অতিরিক্ত পাঠ ২ বি-ক-তে এই ছুই পড্ক্তি নাই ১ ইহা শ্রী-তে নাই 
৪ প্রী-রচনা ৫ ভ্রী-খ্যাত কথ! দুই চারি ৬ গৃঁবি-ক ও শ্রী, মু-_অনুরাগ উৎকণ্ঠ। 

আক্ষেপ উক্তি কহে ৭ জ্রী--অভিসারানুরাগ আর দ্বিধা! হয়। 

ইহার পর 

অভিসারানুরাগ রূপান্ুরুগ লিখিএ আগেতে। 

অন্য অনুরাগ লিখিব পশ্চ।তে ॥ 



১৬৮ রসকল্পবল্পী 

৮ প্রী-বরে ৯ শ্রীতেনাই ১* শ্রী--নিরমল কুলশীল ভূষিত ভেলরে 

১৮ 

জব ভেল কানু পরিবাদ । 

বি-ক-_বিপ্রিয়া, শ্রী- ব্যপ্রিয়া, গৃ- সম্ভাব্য ১২ গৃ-শ্রী, মু--বঞ্চনা 

গৃশ্রী, মবজানিল ১৪ প্রী- রাধার 

গৃশ্ী, মু- জে না বীশের বাশী সে না বাশের লাগি পা. ১৬ প্রী-সাগরে ভাসাই 

গৃঁশ্রী, মু__চিতে হুখ দেহসি মদন! । 

হাম হর নহে যুবতি জন। | 

বি-ক--এত ছুখ দেহসি মদন । 

হরি লেয়৷ বধিলি যুবতি জনা ॥ 

প্র-তে এই পদটা যছুনাথ ঠাকুর বলিয়! উক্ত 

মু-_ পুতে পদকর্তার নামোলেখ নাই 

১৪ 

৩১ 

পণ 

৪৭ 

বি-ক--ও বোল বোল ২৭ বি-ক--এতেক পরমাদ ছাড়িতে বোলহে তারে। 

শ্-তে নাই ২২ বি-ক_মোর ২৩ মু-_এবে তুমি কোন, শ্রী-গু 

বি-ক--এবে মোর কোন 

শ্রী--দেখিতাডঙ ২৫ থৃঁ-বি-ক, ভ্রী, মু--শয়ন ম্বামীর কোলে 

শ্রী__ পরের পুথরে, বি-ক- পাকে বান্ধা ঘরে ২৭ ্রী--না।বিঞ।ছ 

বি-ক- হেন বন্ধু মোর জে জন ভাঙ্গায়। 

এ হেন অবলার বধ লাগিবেক তায় ॥ 

টাকি ৩৭ গৃ-শ্রী, মু_দারুণ ননদিবাণী নান! ছল কাট়ি। 
মরুক যেন ননদিনি খাউক ছুট। আখি ॥ 

ঢা নিরোধ ৩৯ টা--রহল ৩৩ বি-ক-ডে নাই ৩৪ বিস্ক-্্দশ 

বি-ক--তারকা সহিতে কৃষ্ণ কুগ্ধে নিজ যায়। 

পলিক1 পালিক করি তারকার গায় ॥ 

অগ্ভের সন্ধি গায় প্রেম তেঞ্জি নিজ্বায় ডাকয়। 

এই লাগি তারকা মান করে অতিশয় ॥ 

প্রী-_সখীঘ্ধারে আর দূতীর সাধন । 

মহাজনের গীত পগ্ের বচন ॥ 

গৃঁগ্রা, মু-স্সা়ল। ৩৮ গুশ্, মুখ ৩৯ গৃ-শ্রী, মু--সম্তয়ে এমন 
বিক-অকাজ ৪১ মু--এহি, সম্তাব্য-_গৃহীত পাঠ 
গৃ-তী, যু ঝাপিয়ে আপন ৬৩ শ্রী গ্রন্থি-বন্ধ রত্ব চাছি ফিরে ঘরে 



সপ্তম কোরক ১৬৯ 

৪৪ শ্রীতে নাই ৪৫ গ্রী--উঠতহি ৪৬ ইহার পর বি-ক-র অতিরিক্ত পাঠ $- 

প্রেমবৈচিত্তা কৈল দিকদর্শন। 

প্রোষিতভর্ভুকা কহে প্রবাস গমন | 

অথ প্রেমবৈচিত্ত্য সম্পূর্ণ 

পুনরুল্তি বর্ন! কারণ একন্ত্র কহিব। 

সম্ভোগ বিপ্রলম্ত নায়িক। মিশ্র বর্ণিব॥ 

৪৭ শ্রী-্ম্সার 



অঠম কোরক 

নায়িকাবর্ণন 

১[ জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ । 

জয়াছৈতচজ্্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ]১ 
প্রবাস গমন যদ্দি শৃঙ্খল! আগে হয় । 

অষ্টরসের সঙ্গে বণিব এই ত নিশ্চয় ॥ 

অথ অষ্টরস-__ 

খণ্ডিত বি প্রলন্ধ। চ বাসসজ্জাভিনারিকা। 

কলহাস্তরিতা চৈব তখৈবোত্কন্ঠিতাপরা ॥ 

স্বাধীনভত্ভুক! চান্ত1 তথা প্রোষিতভর্তক। 

সম্ভোগে বিপ্রলন্তে চ ইতাষ্টো নায়িক। মভাঃ ॥ ইতি 

মুগ্ধা মধ্য! প্রগল্ভ। ভ্রিবিধ প্রকার । 

এই অষ্টর্স হয় ত্রিবিধ বিচার ॥ 
অ্ট রসে অষ্ট অষ্ট কোন গ্রন্থে শুনি । 

অনুভব প্রচার ছুই চারি গণি ॥ 

অথ খপ্ডিত?-_- 

নায়কের অঙ্গে দেখি কামচিহ্ যত । 

অধব মলিন বাডা নয়ন বেকত ॥ 

চিবুকে দশনচিহ সিন্দুরে মণ্তিত। 

নাক়সিকার কজ্জলে বদন বিভূষিত ॥ 
হৃদয়ে জাবক রঙ্গ হাব ২অঙ্জগ উরেং। 

পরিধান নীল ০শাঁড়ী০ অথির জাগবে ॥ 
*জাগিয়। সঙ্কেত দেশে* নায়িক। দুঃখিত । 
নায়কেত কোপ কবে সেই সে খণ্ডিতা ॥ 



অষ্টম কোরক ১১১ 

তথাহছি [ সঙগীতদবামোদরে 1 

উন্নিব্রতাঁজনিতরাগবিলো হিতাক্ষ: 
কাস্কানখক্ষতবিশেষবিচিত্রিতাঙ্গঃ | 

যন্যাঃ কুতোহপি গৃহমেতি পতিঃ প্রভাতে 

সা নাগ্িক। নিগদিত। খলু খগ্ডিতেতি ॥ 

অথ বিপ্রলব্ধ।-- 

৬সেই দিন হৈতে দূতী করে গতাগতি। 
সঙ্কেত দেশেতে যাঞ। নায়িকা করে স্থিতি ॥ 

দ্ৈবধোঁগে কাস্ত যদি আসিতে ন! পায়। 

বিপ্রলব্ধা নায়িক। নিশি "জাগিয়।" পোহায় ॥ 

তথাঁহি ভরতমুনিং-- 

অহরহরনরাগাৎ দুতিকাং প্পরেষ্য পুর্ববং 
সরভসমভিযাতি ক্কাপি সঙ্কেতকং যা। 
ন মিলতি খলু ষস্তা। বল্লতে। দবযোগাৎ 

প্রব্দতি ভরতম্তাঁং নায়িকা বিপ্রলব্ধাম্॥ 

বাসক সজ্জা--. 

কাস্তের সঙ্কেতে ধনী হুইয়। উললাস। 

তাহ্বল পুস্পমাঁলা *সজ্জ। করে যে বিলাস ॥৮ 

নান। ভূষা অঙ্গে করি সখীর সহিতে। 
*বাসকসজ্জার কাস্ত! কাস্ত করি চিতে ॥৯ 

তথাহি-_ 

যা বাসবেশ্ননি স্বকল্লিততল্পমধ্যে 

তাম্ব,লপুষ্পরচনা দিভিরাগ্তদজ্জা ৷ 

কাস্তন্য সঙ্গমন্ুখং সমবেক্ষমাণা। 

সা কথ্যতে কবিবনৈরিহ বাসসজ্জা ॥ 

তথাহি অভিসারিকা-_- 

কান্তাথিনী তু যা যাতি সঙ্কেতং সাভিসারিকা ॥ ইতি 



রসকল্পবজী 

সক্কেত স্থানেতে রাই করয়ে গমন । 

নিকুপ্তকানন আর ঘত উপবন ॥ 

নিরম্ু পরিখা »"্প্রপা১” অস্রালি সদন । 

নিকুঙ্জে গমন কভু গিন্সিগোবর্ধন ॥ 

যমুন1-রোধস কিব! গিন্ীজ্গহ্বর | 

কেশরাদি কুণ্রবাটি পরিসর ঘর ॥ 

তথাহি-_ 

নিকুঞ্তকাননোগ্ভাননিরম্বুপরিখাপ্রপাঃ । 
অট্টালিক? গবাক্ষশ্চ ধুনীরোধঃ সকণ্ট কঃ 

বাটীপরিসরাগারঃ পশ্চান্তয়মঠাদয়ঃ । 

এতে প্রদ্দেশাঃ সক্কেতস্থানানি মুন্ববিদ্ধিষঃ 

অভিসাবের আগে কহি ছুইত ধরণ। 

নায়কের গমন কিব। নায়িকার গমন ॥ 

অথ কৃঝ্ণম্য অভিসার তত্র পদং ৯৯শ্রীসবকার ঠাকুর * ১--- 

বাই বিপতি ক্ুনি বিদগদ শিরোমণি 

পুছইতে গদগদ ভাষা । 

নিজ মন্দির তেজি চলু বরনাগর 

পুন পুন পরসই নাসা ॥ ইতি : 

অথ নায়্িকাভিসার-_ 

দেই ১২অভিসার হয়ে১২ অনেক প্রকার । 

অভিসারোৎকঞ্। আগে করিব বিচার ॥ 

১*[ মুবূলী নিসান শুনি কিবা! শুনি দূতীদ্বারে । 
দেখিয়। শুনিয়। উতৎ্কণ্ হয় যাবার তরে ॥ 1১5 

তত্র পদং মহাজনন্য--- . 

অব মুগ্রি ১৪ক্যা করে1১* মুবলী বাজে বনে। 
শুনি তচ্গ পুলকিত হয় প্রাণ মনে ॥ ইতি 
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অথ অভিপার-_ 

সাজল রে নবরঙ্গিণী রাই। 
ই-তিন ভূবনে তৃলন। নাই ॥ 
উচকুচ অতি কনয়াগিরি। 

হিয়ার মাঝারে মানিক ১*ছিরি১০ ॥ 

অপি চ গীতগোবিন্দে-_ 
রতিহ্বখনারে গতমভিসারে মদনমনোহরবেশম্। 
ন কুরু নিতশ্থিনি গমনবিলম্বনমহমর তং হৃদয়েশম্ ॥ 
ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী । 
পীনপয়োধরপরিসরমর্দনচঞ্চলকরঘুগশালী ॥ ইতি 

মুরলীর ধ্বনি গোপি শ্রবণে শুনিয়।। 

নীবীবন্ধ খপি পড়ে ১১ পুলক হয় হিয়1১” ॥ 
গৃহকর্মে থির নহে মনেত চঞ্চল। 

দূতীর কথা শুনিয়। হয় উমত পাগল । 
পথঘাটে আশঙ্কা! কিব। গুরুজনার ভয়। 

মেঘাগমে অন্ধকারে আশঙ্ক। করয় ॥ 

রৃতভিতে আশঙ্কা! করি চিস্ত৷ উপজায়। 

সঘীস্হ চিস্তিত হএল নানা ব্যথ' পায় ॥ 

কিব। সহচবরীগণ ভয় দরশায়। 
অন্তুভব করিঞ1 ১"ইহ1১ মহাঁজনে গায় ॥ 

অথ সথীপরীক্ষ1! ১৮কবিরাজঠাকুরস্য ১৮-_ 

মন্দির বাহির কঠিন কবাট। 

চলইতে শঙ্কিল পঞ্ষিল বাট ॥ 

তাছে অতি দরদর বাদর দোর। 

১»বারি কী১* বারণ নীল-নিচোল ॥ 

সঙ্জনি কৈছে করবি অভিসার। 

হবি বনু মানস শ্বরধনি পার ॥ ইতি 



বসকল্পবলী 

অপরঞ্চ-__ 
 কুলবতী কঠিন কবাট উদ্ঘাটল 

তাহে কি কপাঁটক বাধ । 

নিজ মরিজাদ সিন্ধু সঞ্র্ ২০পঙরলো।২ * 
তাহে কি যমুনা অগাধ। ॥ 

সহচরি মুঝে পরিখন কর দুর । 
ঠকছে হৃদয় করি পস্থ হেত হবি 

২১সৌউরি সৌউরি২১ মন ঝুর ॥ ইতি 

অভিসার বস হয়ে অনেক প্রকান। 

জ্যোৎ্স] তামসপী আনব দিবাভিসার ॥ 

১২বধ1 আদি ঘড় খতু২২ করিএ বিচার । 
কুজ্বটিক1 কিবা তীর্থযাত্রাব প্রচার ॥ 

নান। উপায় করিএগ যায় নায়কের পাশে । 

কু নিশক্ক কভু মিলএ বড় ভ্তামে। 

নানা কষ্ট পাইয়। কাস্তের মিলন হয় । 

বুভ্তাস্ত কহিলে অভিসারানবাগ কয় ॥ 

আপনি কহয়ে কিবা নায়ক জিভলসে । 

সপী দৃতী দ্বারে কোন কথ। সম্ভাষে ॥ 

তথাহি শ্রীসঙ্গীতদামোদবে-_ 

স্াবিকুহ্থাটিহেমস্তরজনীধ্বাস্তসঞ্চয়াঃ ৷ 

গ্রীষ্মমধ্যাহুবাতালিকোলাহলবিধুদয়াঃ ॥ 
বাই্ভঙগনুপাতক্ষপ্ুরদাহমহোত্সবাঁঃ | 

প্রদ্দোবাশ্চেতি কথিতা। ছাদশৈবেদুশাঃ ক্রমাৎ ॥ 

অথ জ্োৎ্লাভিসাব-- 

সলিকামালভারিণাঃ সর্বাঙে ণারচন্দনাঃ | 

ম্সৌোমবতো। ন লক্ষ্যস্তে জ্যোত্আাকামভিসারিকাঃ 



অষ্টম কোঁরক ১১৫ 

তত্র পদম্-_ 

রাঁক। নিশাকর কিরণে নেবাবি। 

যতনে পরয়ে ধনি ধখলিম শাড়ি ॥ 

চন্দচন্দনে জন লেপিত অঙ্গ । 

ম্মিত কুহ্ুমদীম পসাহন রঙ ॥ 

২৩হংসবাঁজ জিনি চলে কানপাশ ।২৩ 

চন্দকিরণ অঙ্গ নহে পরকাশ ॥ 

অথ তামসী অভিনার-_ 
কালা গুরুবিলিপ্ঠাঙ্গী নীলরাগবদন্বর! । 

চন্দ্রোদয়পরিত্রস্ত। কৃষ্ণপক্ষাভিসারিক। ॥ 

তত্র পদং কবিরাজঠাকুরশ্য-_ 

গুরুজননয়ন বিধুস্তদ মন্দ । 
নীল নিচোলে ২*ঝাপই মুখচন্দ্র ॥২৪ 
চলু গজগামিনী হরি অভিসার। 

গতি অতি মন্থর আরতি বিথার ॥ 

কু যামিনী ঘন তিমির দুরন্ত । 

মদনদীপ দরসায়লি পস্থ ॥ 
রস-ধাধসে চলু পদ ছুই চারি। 

নীল কমল.তেজল বরনারি ॥ 
২৫! তেজল গীমক মণিময় হার। 

নিন্দতি পীনপয়োধর ভার ॥ ২৭ 

বেশ শেষ রহু নীলিম বাস। 
মিলল নিকুঞ্ণে কহু গোবিন্দদাস ॥ 

অথ অভিসার-দিবা-তত কবিরঞ্জনঠাকুর পদম্- 
যামুন কুঞ্জে রহল বনমালি। 

তুহু ধনি কি কহব গুণ বিথারি ॥ঞ্ 
তুহু ধনি সহজই পছুমিনি জাতি । 

তোহারি বিলাস উচিত নহু রাতি॥ 



১১৬ 
বলকল্পবলী 

কুন্দরি মা কুরু মনোরথ ভঙ্গ । 

অহ অভিসাবে ভিগুণাধিক রঙ্গ ॥ 

২৬ভুখল২৬ জন যব ন। পাস্ব অন্গ। 

২*বিফল২ ভোজন দিবস অবসন্গ ॥ 

আরতি রতি ছুহু ্৮নহে২১৮ সমতুল। 

গাহক আদর ২»সবহু-* মুল ॥ 

পছুমিনি নায়বি যছুমণি নাহ। 

কহে কবিরঞ্জন রস নিববাহ ॥ ইতি 

ভান্তপৃজা দানলীল। ০০ গোপাঙগন। অঙ্চন 15 

গৌবীতীর্৫থার্দি ছলে যত করয়ে গমন ॥ 

এ১মান। পত্র লিখন জায়”১ নায়কের পাশে । 

অভিসার অন্ুবাগ নায়ক জিজ্ঞাসে ॥ 

আপনি কহয়ে কিবা সখী দূতী-দ্বাবে । 

নানা আন্তি “কথা কয়ত২ সুধায়ে বিস্তারে ॥ 

অথ বধাভিসাঁর তজ্জ পদম্-_ 

গুরুয়। গরজে ঘন গগনে না গনে মন 

কুলিশ না করু মুখবঙ্কা । 

তিমির অঞ্চনে যেন *জলা ধারে ধোয়ত ** 

তেই »*অনযানই “৪ শঙ্ক। ॥ ইতি 

অথ কুহ্বাটিক1 তত্র পদং হ্:কবিবা জঠা কুর শ্য-_ 

আজ ভেল ভাল কুদ্ুবটি আন্িআর । 

অযধতনে ধনিক ভেলি অভিসার ॥ ইতি 

অথ তীর্থধী 1 

'আক্র তিথি জোগ পাগল প্ুণাবান। 

সব চলল **তথখি”ৎ কালির্দি সিনান ॥ 

বিদগ্ধ নাগর রসিক সুবারি । 

নর ভয়ে তোহে মিলল বরনারী ॥ ইতি 



অষ্টম কোরক ১১৭ 

অথ উৎসব দর্শনাভিসার-_ 

উতৎসবাদি দর্শনে এ৬কতু হয়ে*৬ অভিসার । 

নান। শাস্ে নানা মত হয় ব্যবহার ॥ 

তাহার পবেতে অভিসারাননরাগের কথন । 

ত্রিবিধ করিএ। তাহার স্থনহ বণন | 

অথ অভিসারানরাগ--- 

এই অন্রাগ হয়ে ভ্রিবিধ প্রকার । 

নিজ উক্তি, সখী-উক্তি, দৃতী-উক্তি আর ॥ 

অথ নিজ উক্তি-- 

[ আজব] কৈছে ধনি তেজলি গেহ। 

নাজানি কৈছে তোহারি স্নেহ ॥ 

একলি আওলি এত দুর । 

আগহি আগ ৬"মনমথ শৃর'*৭ ॥ 

অথ সখী-্উক্তিঃ তত্র পদ ম্-_ 

মাধব কি কহব তুয়া অনুরাগী । 
তুয়। অভিসারে অবশ নবরঙলিণী 

জীবই ৩০৮বছু-্” পুন ভাগি ॥ 

অথ দূতী-উক্তি-- 

পন্থ ৩*পিছর নিশি কাঁজর কাতি ।* 

পাতরে ভৈগেল দীগ ভরাতি ॥ 

চরণে বেল অহি তাহে নাহি শক্ক। 

সুন্দরী হৃদয়ে নৃপুর পরিবস্ক ॥ 
কি কহব মাধব পিরিতি তোহারি । 

তুয়া অন্তরাঁগে না জিয়ে বরনারি ॥ 

বরাছ মহিষ স্বগি পালে পালায় । 
অন্ররাগিনি দেখি বাঘ ভবায় ॥ 

কহে ৪"কবিরঞ্জন”” ন। করিহ রোষ! 

«১আজুক বিলহ্গে ক্ষেম”১ সব দোষ ॥ 



১১৮ রসকল্লব্গী 

অথ সমর্পণ-_ 

দুতী-উক্তি ত্র পদ্মম্-_ 

কনক পুখুলি নব বাল! । 

কোমল শিরিস্ক মাল। ॥ 

মাধব *২নিবেদিয়ে*২ তোয়। 

মরিজাদ বাখবি মোক ॥ 

ঘুমাইলে জাগা নাহি জায়। 
নিজপতি ছায়া নাহি চায় ॥ 
বলে ছলে আনলু কান । 

৪তব্রজকুলরমণী-পরাণ৪৩ ॥ 

দূতীক কাতর ভাষ। 
*গোপালপদাস** পছ হাস ।॥ 

তত্র পদং শ্রকবিবাজ ঠাকুরস্য-_ 

মাধব তোহে সৌঁপলু ব্রজবাল1। 

মরকত মদন কোই জগ পূজই 
দেই **নব চম্পক”€ মালা ॥ ইতি 

অথ কলহা স্তরিতা_ 

কলহাম্তরিত। ছুই প্রকার যে হয়ে। 

"»্ সথীকে কহে কিব। তাহাকে সী কহে ॥ 7]*৩ 

গীতগোবিন্দের বর্ণন। সী কহেন রাধারে। 

অন্যত্র অন্ত কথ! রাধা কহেন সব্ীরে ॥ 

তত্র পদং গীতগোবিন্দে-- 
হরিরভিসরতি বহতি ম্বহুপবনে । 
কিমপরমধিকন্ুখং সখি ভবনে ॥ 

অথ অন্যত্র-_ 

কলহাস্তবিত1 মানে হইএল৷ বিমুখ 
স্বামীর সাধনে কভু ন। হয় সম্মুখ ॥ 
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পাদাক্রাস্ত হঞ।1 কাস্ত যায় নিজ বাস। 

অন্গতাপ করি কান্দে "*কবিয়া"" হুতাঁশ ॥ 

সী সহ আক্ষেপ করএ অন্ঠবাদ। 

কলহাঁস্তরিত] দুঃখ বড়ই প্রমাদ ॥ 

তত্র পদং স্প্রীকবিরগ্চন ঠাকুরম্য*৮-_ 

চরণ-নখরমপি-রঞ্তন ছাঁন্দ । 

ধরণি লোটায়ল গোকুল চান্দ ॥ 

ঢরকি ঢরকি পড়ু লোচনে লোর। 

কতরূপে মিনতি কয়ল পন মোর ॥ ইতি 

সখী দূতী দোষারোপ নায়কের করে। 
নায়িকার প্রবোধ লাগি পড়ে অথাস্তরে ॥ 

অথ প্রবোধ | তত্র পদম্ 1-- 

পহিলে কহল হাম তোয়। 

৪৯[ হিত করি বচন না মানলি মোয় ॥ 1", 

সেহ জানি সহজই খল। 

তুহু অতি ভৈগলি «তরল ॥*" ইতি 

তথাহি ভরতমুনিবচনে-__ 
প্রাণেশ্বরং প্রণয়কোপবিশেষভীতং 

যা চাটুকদ্বরমতীধ্য চিরায় জাতা। 

সম্তপ্যতে মদন বহ্িশিখাসহনৈ- 
বাম্পাকুলা চ কলহাস্তরিতা চা সা] স্যাৎ ॥ 

অথ উৎকন্ঠিতা-_ 
উৎ্কণ্ঠিত1 « ১নায়িক। করে ১ পথ নিরীক্ষণ । 

কতক্ষণে নায়কের হইব মিলন ॥ 

'২পুন দিগ নিহারে সঘনে তাকে নিশি 1২ 

পিয়া ন। আইলে কেনে বিলম্ব হেন বাপি ॥ 



১২৬ রসকলপবজী 

অন্যের ঘরে গেল। কিবা আমার নৈরাস। 

৫*উৎ্কগীায়** উঠে ধসে সঘনে ছাড়ে শ্বাস ॥ 

তথাহি-_ 

ছুর্বারবাদলমনোভবপীড়-_ 

খেদাকুলাকুলিতমানস। বহস্তি ॥ 

অথ কৃষ্ণশ্য উৎ্কা৷ তত্র পদং-_ 

৫ওব্াতি ছোঁটি*৪ অতি ভীরু র্মণি। 

কতক্ষণে আওব ৭৭কুগজবগমনি ॥৭« 

ভীমভূজঙগম কীএ সরণা । 

বাট-সকণ্টক কোমলচবণ। ॥ 

এ বিহি তুয়া পাঁএ করো পরিহার । 

অবিঘিনে রমণি করু অভিসার ॥ ইতি 

অথ স্বাধীনভর্ভ্ক1-__ 
হ্বাধীনভত্ভুকা রছে কাস্তের বক্ষস্থলে। 
বসে শ্রাস্ত কলেবর মদন « *হবিভবলেৎ ৬ ॥ 

স্বামীকে কহেন মোর করহ লেবন । 

স্বামীর সেবাতে তুষ্ট হয় তাঁর মন ॥ 
** সা 

তথাহি-_ 

ধন্সিলং পরিকল্পয়ন্য কুরু মে িন্দুরমভ্রীলকে 

পত্রালীং কুচক়োবিধেহি বিপুলে কাঞ্চাং নিতম্বেইপয় । 

মঞ্জীরং চরণে তথা প্রপদয়োর্লাক্ষারসং পাম্প্রতং 

প্রেয়ন্য! বচসেতি নন্দিতমনাস্ততচ্চকার প্্িয়ঃ ॥ ইতি 

বিদগ্ধ নায়ক সর্বশাক্ে বিচক্ষণ । 

পুছিয়া ত পুন পুন করয়ে সেবন ॥ 

তন্ত্র পদং শ্রীকবিরাজঠাকুরন্য-_ 

আবুল চিকুর অলকাকুল ৭ "সমবীৎ ৭ । 

সী'থি বনাহ পুন বাক্ধহ কবরী ॥ 
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এ হরি বৃতিরন «্»লুবুধ রসাল৮। 

বিঘটিত বেশ বনাহু পুনর্বার ॥ 

তথাহি-_ 
য্ত।£ প্রেমগুণাকষইঃ প্রিয়ঃ পার্খং ন মুঞ্চতি। 

বিচিত্রবিভ্রমাসক্ত্যা স! শ্যাৎ ক্বাধীনভর্তুক। ॥ ইতি 

অথ প্রোধিতভর্ভুকা-_ 

প্রোধিতভর্তৃক1 হয়ে ত্রিবিধ প্রকার । 

ভাবী ভবন্ ভূত ক্রিয়। হয়ে জার ॥ 

অথ ভাবী-_ 

নায়ক বিদেশে জাবে স্ুনিয়। সুন্দরী | 

সহচরি সঙ্গে বিলাপ নানাবিধ করি ॥ 

ছুষ্ট অক্রুর দেশে ৫*»কেনে ব। আইল৭*। 

শ্রীকষ্ের লএঞা জাবে ই কথা শুনিল ॥ 

কুচ্ছিত স্বপ্প দেখে দক্ষিণ অঙ্গ নাচে। 
অন্চক্ষণ উচাটন নিরস্তর ৮**কাছে ১ ' 

শ্রীকবিশেখর পদম্-_- 

কাহ্ছ, বিরহ কি লাঁগি। 

কিএ হাম করম অভাগি ॥ 

জব হাম গেলছ পিয়। পাস। 

পিয়। ছাড়ল দীঘ নিসাস ॥ 

জব হাম'পুছল বেরি বেরি। 

বাজল নয়ানে রহ হেরি ॥ ইতি ॥ 

অথ ভবন্ বিরহ-__ 

কু চলিল। ৬ ১রথে১ সুমি ব্রজনাবী । 

সহুচরী সঙ্গে পথে জায় বড়ারড়ি ॥ 



৯২৭২ বূসকল্পবলী 

আঁউলাউল তকেশভাবর তাহা! নাহি বান্ধে। 

৬২লোকাপেক্ষা** নাহি করে উচ্চন্ষরে কান্দে 
৬০[ভবন্বিরহ ছুঃখ সহনে নাজায্। 1১৩ 

অস্বতে সিঞ্চিলে হিয়া! নাহিক জুড়াক্স ॥ 

অথ মহাজনন্য-_ 

আজু গোকুল শুন ভেল। 

হরি কি মথুরাপুর «গল ॥ 

বোদতি পঞ্জর শুকে । 
ধেস্ছ ধাওই মাথুর মুখে ॥ 
কাম-সায়রে তেজব পক্লাণ। 

আন জনমে হব কান ॥ 

কান হইব জব বাধা। 

তব জানব বিরহক বাধা»* ॥ 

অথ মাথুব-_ 
মাথুর বিরহ হয়ে অনেক প্রকার । 

নিজ উক্তি সবী-উক্তি দ্ূতী-উক্তি আর ! 

তথাঁহি-_ 

চিন্তাকুলাং মলিনবেশবপুর্বহুস্তীং 

হিণ্ীরপিপ্ডিপরিপাও্রগণ্ডভিভ্ভতিম্। 
নিভূষণাং প্রিয়্বিযো গজ ছুংখতপ্ল1হ 

তাং প্রোধষিতপ্রিররতমাং প্রবদস্তি সম্তঃ ॥ 

অথ নিজ উক্তি তত্র পদম্-_ 
কি কহুব বে সখি কহন। উপাস্প । 

বিরহে আকুল ৬৫তন্গৎ বিদরিঞএর যাক্স ॥ 

অন্তক্ষণ উচাটন করে মোর হিদ্1 । 

কত না রাখিব *৬চিত২৬ নেবায়ণ দিয় ॥ 
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তত্রাপি চ বিষ্তাপতিঠাকুর পদম্__ 

হাম অবল। ছুঃখ সহনে না জায়। 

বিরহ দারুণ ছুখে মদন সহায় ॥ 

আলপ বয়মে মোর না পূরল সাধ । 

পরিহুরি গেল পিয়। কোন অপবাধ ॥ 

কোকিল কলরবে মতিভ্রম মোব1। 

কহ কহ রে সখি কেমন গতি মোর। ॥ 

জবে হাম বাল। পিয়া পরপুর গেল। 

কিএ দোষ কিএ গুণ বুঝাই ন। ভেল ॥ 

অথ সথী-উত্তি তত্র পদম্-__ 
ধৈরঘ ধরহ সখি না ভাবিয় ছুখ। 

নিকটে মিলিব ভোহে সো চান্দমুখ ॥ 

অথ দৃতী-উক্তি__ 

মথুর! হইতে আইসে **গোকুল হইতে জায়+"। 
উভয় সম্বাদ দোহে কহিয়। পাঠায় ॥ 

অথ উদ্ধব থা শ্রভগবান্ উবাচ-_ 

গচ্ছোদ্ধব ব্রজং সৌমা ইত্যাদি । 

তত্র গোপ্যঃ উচুঃ-- 

মধুপ কিতববন্ধে। ॥ 

তত্র হংসদুত*-_ 
দুকৃলং বিভ্রাণে। দলিতহরিতালছ্য তিহরং 

জবাপুষ্পশ্রেণীরুচিকচিরপাদান্বজতলঃ | 

তমালশ্তামাঙ্গে! দরহসিতলীলাফ্তমুখঃ 
পরানন্দাভোগঃ স্ফুরতু হৃদি মে কোহপি পুরুষ: ॥ 



১২৪ বসকল্পবজী 

তত্র পদম্-_ 
মধুকর **মাধবে। সৌ*” কহিও জায়। 
প্রাণ গেয়ে ক্যা কবোহ ত্যায় ॥ 

উড়ি উড়ি ভ্রমর তুমি চলহুবিদেশ। 

হামারি প্রাপনাথে কহিয় সন্দেশ ॥ 

অথ পন্থিকে যখ! তখাহি__ 
মধুপুরপথিক মুরারেরুপগীয় বল্লভবচনম্ ॥ ইতি 

তন্ত্র পদ্ম্-_ 

মধুপুরপান্থ বিনয় করু তায়। 
আর কি কহুব হাম তোহানি পায় ॥ 

মাধবে মিনতি জানায়বি মোয়। 

সরস গীত কহইএ তোয় ॥ 

কালি দমন করি ঘুচায়লি তাপ। 
পুনরপি কালিন্দি ১৯কালিয়** শাপ ॥ ইতি 

তত্র শ্রীকষ্ণসংবাদ অথ চিত্রগীতম্ তত্র পদং কবিরাজঠাকুরস্য- 
কাঁচা কাঞ্চন কাঁতি কমলমুখি 

কুস্থমিত কাননে যোই। 
কুগ্ত কুটিবে কলাবতি কামিনী 

কান্গ কাজ করি বোই ॥। ইতি 

পুনশ্চ শ্রকৃষ্ণের সংবাদ তত্র পদ্ং কবিবাজঠাকুবশ্য-- 
অঙ্গে অনঙ্গজ্র মরমে বিষম সর 

কঞ্ছি জীবন জারা । 

করতলে বয়ান নয়ন ঝর নীঝর 

কুচতটে কালিমহারা ॥ 

মাধব তু "*রছলি"* দৃরদেশ। 

সে। “অব নাগবি বিন্হ"» ব্যাধিনি 

দশমী দশ। পরবেশ ॥ 
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ত্র শ্রীকৃষ্ণনংবাঁদ তত্র পদম্-_ 
সজনি কৈছে জীয়ব অব কাম। 

রাই রহল দুরে হাম মধুরাপুরে 
এত “দুখ না সহে" পরাঁণ ॥ ইতি 

দোহার বিরহে দোহার না জায় বাত্রি-দিন । 

দিনে দিনে দশ! "৩হয়ে অতি বড় ক্ষীণ"৩ ॥ 

অথ দশ দশ] বর্ণযতে-_ 

প্রথম দশ! চিস্তা দ্বিতীয়ে উদ্বেগ মন । 

ভূতীয় দশাঁর নাম হয়ে জাগরণ | 

জড়িম! ক্ষীণত1 মুচ্ছ1 মলিনাজ হয়। 

"উন্মাদ মোহ মৃত্যু '* দশ দশা কয় ॥ 

তথাহি-_ 

চিন্তাত্র জাগরোছে?গী তানবং মলিনাজ তা। 

গ্রলাপে। বাাধরন্মাদে! মোঁছে। মুত্যুর্দশা দশ | 

প্রলাপে। দিব্যোন্নাদ নানাগতি হয়। 

বিষাদ করুণ। মৃচ্চা অধৈষ্য "৫করয়:৫ ॥ 

ভাঁবোন্লীম নান। হ্বপ্লু অঙ্গ বিলক্ষণ। 

মহাজনের গাত পঞ্চে আছর়ে বর্ণন ? 

তন্তজে পদ ম্--- 

আর কি গোকুলচীন্দ না করিব কোলে । 

হাথের পরশমষাণ হারাইহ হেলে ! 

অথ উদ্বেগ তত্র পদম্-_ 
অন্খন উচাটন করে মোর হিয়া । 

কত ন। পাখিব চিভ নিবারণ দিয়] ॥ 



১২৬ রসকল্পবলী 

অথ জাগর্ধয তত্র পদম্-_ 

নিন্দ নাহি" আন্তে ৭৬শয়ন নাহি ভায়”"। 

বরিখ রজনি ভেল নিশি না পোহায় ॥ 

অথ জড়িমা-_ 
জড় স্বভাব রাই বহে নিরস্তর | 
কেহে। ত পুছিলে তার না করে উত্তর ॥ 

অথ ক্ষীণতা তত্র পদ্ম্__ 
মাধব বিরহে মুরছি বরনারি । 

স্মরশবে জরজব কামিনী কাতর 

অনিমিখ পস্থ নেহারি ॥ 

ক্গীণ কলেবর মলিন "*অস্বরণ"” 

অঙ্গরী "ন্বলয়! দিল কামে» । 

হা হরি হাহবি দিবস রজনী ধনী 
অচ্কখন জপে তুয়া নামে ॥ 

অথ মৃচ্ছা তত্র পদম্--_ 

মাধব ধনিক বিতথ। বড়। 

্ষণে অচেতন ক্ষণেক চেতন 

এ তোকে কহিলু দঢ় ॥ 

ক্ষণে চমকই ক্ষণে মুবছই 
ক্ষণে পংবাদই তোয়। 

সহচরি মেলি চাহি পাঠায়লি 

জতন করিয়া মোম ॥ 

অথ মলিনাঙ্গ তত্র পদম্-_ 

মাধব কাজর ধরু কত ভাতি। 

দারুণ বিরহ দহনে তন্ষ দৃহি দি 

€ভৈ গেল কাজর কাঁতি । 
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অথ উন্মাদ তত্র পদ্দম-_- 

মাধব কঠিন হাদয় পরবানি। 

তোহাঁরি বিলাসিনী পেখলু বিয়োগিনী 

অব পালটি ঘরে জাদি ॥ 

হছিমকর হেরি নত করি আনন 
রহুই করুণ পথ হেবি। 

নয়ান ক।জর »**্লিখই৮” বিপুস্তদ 

করইতে তা সঞ্জে বৈরি ॥ 

অথ মোহ তত্র পদম্-_ 
হরি মধুপুর গেল মন্দির কাঁনন ভেল 

৮১বারি বহয়ে৮”১ নয়ান। 

জত কহে গুরুজনে কিছুই না লয় মনে 

শ্যামরূপ সদাই ধেয়ন ॥ 

অথ দশমী দশ। তত্র পদম্-__ 

দ্শমি দশ! ভেলি দেখি আওলু চলি 

কালি বজনি অবসান । 

আজু ভেল এতক্ষণ গেল সকল দিন 

ভাল মন্দ বিহি পয়ে জান ॥ 

অথ শ্রীরুষ্-উক্তি তত্র পদম্্-_ 
কৈছে বৃহল বরনারি । 

কি কহব কহই না পারি ॥ 

আওলু* সচেতন দেখি । 

স্থির বিজুরি সম রেখি ॥ 

তোছে কহল কিছু বাণি। 

সখীগণ উলটল পাণি ॥ 

তুহু কাহে না কর সভাষ। 

কেবল রহতহি শ্বাস ॥ 

৯২৭ 



১২৮৮ বসকল্পবজজী 

জিবইতে দরশন পাব। 

৮*২সখি কবনহু €?) জব আব ॥৮, 

তইখনে করাল পয়ান । 

গোপালদাস আগুয়ান্ ॥ 

অথ স্বপ্ন তত্র পদম্ব__ 
৮-্[ চাকু চন্দন গিরিবর উপরে 

আর তাহে মালতিমালা। 

এ সখি রহল হাম অবলা! ॥ 1৮৩ 

অথ লাক্ষপিক তত্র পদম্ ॥ জ্ঞানদাসঠাকুর--- 

আন্ত অবধি দ্দিন তেল । 

কাক নিকটে কহি গেল ॥ 

সহনেগ্খসএ নীবিবন্ধ । 

বাম নযম্নান করু ফন্দ ॥ 

এ লক্ষণ বিফল নাক্জাব। 

মাধব নিজ ঘরে **আবক্? 

অথ ভাবোলাস তত্র পর্দম্ বিচ্যাপতিঠাকুনুস্ত- 
অঙ্গনে আওব জব রসিয়।। 

পালটি চলব হাম ঈষত হাসিয়া? ॥ 

সো গ্রাডরে জব ধরবে । 

গাওব হাম জতন বহু করবে ॥ ইতি 

এই মত বিরছে দোহে অস্থির হএ। 

মহাভাব আদি অত বিকার করুএ ॥ 

কুক আসিব নিশ্চয় তেঞ্িও ৮ৎ্প্রাণ”ৎ ধবে। 

ঘে সব শুনিলে ভাব হৃদয় লিদবে ॥ 

৮» অষ্টনারিক। বর্ণন করিল । 

লিভাবের ভাব উদ্দীপন ঠহল ॥ 1৮৬ 



 অই্ম কোবক ১২৯ 

শ্রীচরিতাম্বতে-_ 
সখি হে শুন মোর হৃদয় কথন। 

মোর দশ! জুনে ষবে তার দশা হবে তবে 

এই লাগি রাখে দোহে প্রাণ ॥ ইতি 

অষ্ট নায়িকার এই বর্ণনা! কহিল। 
বিভাবের **ভেদ কিছু করিতে হইল৮" ॥ 

রতিপতিচরণযুগলে যার আল । 

বাধাকষ্ণরসকল্পবলী কহে গোপালদাস ॥ 

ইতি শ্রীরাধাকুক্চরসকল্পবন্লীগ্রন্ছে নায়কা বর্ণনং 
নাম অষ্টুমঃ কোরকঃ সমাগুঃ। 

অষ্টম কোরক 

পাঠাস্তর 

বি-ক- জয় কৃঝ্চৈতন্ত নিতানন্দ অবতার । 

আইল ভুবনে কৈল করুণা প্রচার ॥ 

শ্রী জয় জয় শ্রীচৈতন্য নিতানন্দ অবতার । 

« অখিল ভুবনে কৈল প্রেম প্রচার ॥ 

গৃপা-আী। মুুতার হয়েত। ৩ জী-শাটি। ৪ গৃঁশ্রী। ঈ সঙ্কেত 

দেশে জাগা .: & শ্রী--কান্তকে কোপ কহে । ৬ দিনে দিনে । 

 বি-ক, আ-কান্দিয়া। ৮ শ্রী-_-সঙ্জা বিলাস। 

শ্র-_বাসকসক্জায় একান্ত কান্ত কি চিত্তে। ১০ গৃপ1- শ্রী, মু পুস্পা। 

পাঠনুর বি-ক-_কবিরাজ, শ্রী সরকার ঠন্ধুর। ১২ শ্রী--অভিনারিক! | 

শ-র অতিরিক্ত পাঠ । ১৪ বি-ক--কিয় করো, ভী-কি করো! 

গু গা, মুক্ারি। ১৬ গৃ-বি-ক, মুপুলকিত হএ * শ্রী- পুলক ভরে হিয়া । 

জ্ী--ভাবা ১৮ গু-শ্রী, মু্এ পদকর্তার নাম নাই । 

গত, মু-বারিক | ২০ গৃপা- শ্রী, মু পিহিরলু, | 

জী- সোওরি সৌউরি । ২২ গুঁবি-ক, মুল--বধী বড় খতুরস। 

শ্বী- হংস সারস গতি চলয়ে কান্তপাস। ২৪ শ্রী-ঝাপি মুখচন্।। 

শ্রী-_পুথিতে নাই। ২৬ শ্রী ভুখিল। 



১৩৪ 

কপ 

৩৬ 

৩৩ 

৩৩৬ 

৩৮ 

রি 
95 

৪৭ 

8৪ 

৪৬ 

৪৭ 

৪৪ 

৫৪5 

৫২ 

৬ 

৪৪ 

৬২ 

৬৪ 

৬৭ 

উন 

প৯ 

শ৫ 

গ৭ 

লগ 

রসকল্পবলী - 

শ্রী-_কি ফল। ২৮ গু শ্রীম্ুলাহয়ে। ২৯ শ্রী-_সবহ' বছ। 

শী গোমঙ্গলাচ্চন |. ৩১ ভ্ী--নান! তন্ত্রে অভিসার | ৩২ শ্রী--করিয়1। 

প্রী-__ধারে ধোয়ে তনু |. ৩৪ শ্রী _অনুমানিয়ে। ৩৫ শ্রী ধনি। 

শ্রী-_ক্হয়ে । ৩৭ সম্ভাব্য পাঠ । গৃঁপামহাছর | শ্ী-_মধহর। 

ঢারহা। ৩৯ প্রা গীছড় নিশি কাজর কান্তি । 

বু হলে গোবিন্। দাস ভনিতা! পাওয়! যায় । ৪১ শ্রী--আজুকার গমনে ক্ষমহ ৷ 

বি-ক-__নিবেদলু' । ৪৩ বি-ক-_আনপে দেবী সমাধান । 

গৃপা শ্রী, "6৮ » মুপাগোবিদ্বদাস । ৪৭ বি-ক-কাঞ্চন। 

গুপা_বি-ক, শী 

সখি তাকে কহে কিবা তিহ সথীকে কহে। 

মু--সখীকে কহেন সখি তাহাকে কহয়। 

গুপা-বি-ক,ভ্রী। মুপাগুনিয়।। ৪৮ গৃপা আর ঢা, মু--কবিরাজ ঠাকুর। 

গ্রুপা- শ্।। মু-হিভাহিত বচন ন। মানলি মোর। 

বি-ক- হিত করি না মানিলে বচন। 

শ্রী-_-গরল। ৫১ শ্রী--করে নায়কের । 

বি-ক--ঘন দিগ নেহারহে সঘন তাকে | ৫৩ প্রী-_উৎকষ্টিতা । 

গৃঞ। মু-ছোড়ি। ৫৫ গৃশ্রা। 

মু কুপ্তরবরগমনি | 

বি-ক-_বিবভলে | ৫৭ আ্ী-সম্ববী। ৫৮ শর লুধুধ অবশ রসাল। 

বিক--কেন এ না দেশে আইল । ৬* গৃ-ঞ, বি-ক | মু--কান্দে। ৬১ গ্রী- বাটে 

বিক-_অপেক্ষা। ৬৩ বি-ক--ভবনবিরহিণীর ছু কহ নাহি জায়। 

শ্রী-র পর অ. পা 

হেন বুঝি নিকরুণ ধাত।। 

গোবিনদদাস ছুখ দাতা ॥ 

গুপাঁবি-ক, ভ্ী, মু-হিয়া। ৬৬ বি-ক, --কুল। 

ভী- কেহ 'মথুর1 জায়। ৬৮ বিক- মাধোসে। 

বিক, প্রী--কালিময়।  ৭* শ্রী-মধুপুর ৷ 

প্র--অবল। চিরবিরহ। ৭২ গ্রী--আশহয়। 

বি-ক, শ- জেন শশি হীন । ৭৪ ঞ- উন্মাদ মোহ্ন মৃত্যু এই । 

বি-ক, শ্রী--কহয়। ৭৬ গ্ুগ্রী, যু-আছে 

গু, মৃ-জ্গায়। 4৮ জী অন্তর । 

গৃপাশ্রী। মুল- বলয়া কামে। ৮* শ্রী--লেই লিখই। 



৮৭ 

অষ্টম কোরক 

প্রী--নির দূর না হয়ে। ৮২ প্রাঁ-গমন করহ জব আব। 

প্ী-_দেখিনু শ্বগন চারু চন্দন 

গিরির উপরে বসি 

মালতীর মালা দধির ডালা 

মাধব মিলব আসি। 

বিক--আওব।. ৮৫ প্রী-দেহ। 

প্রী-_-ভাব উদ্দীপন হইল। 

৮৬ বি-ক, প্রীর--অতিরিক্ পাঠ। 

৯৩১ 



নবম কোরক 

বিরহ উদ্দীপন 

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ । 

জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবুন্দ | 
অষ্ই নাস্সিকার এই কহিল ধরণ। 

অপনে কহিয়ে উদ্দীপন বিবরণ ॥ 

অথ উদ্দীপন 

তথাহি সাহিত্যদর্পণে-_ 

জাতিক্রিয়াগুণদ্রব্য বাচিনৈ কজরবভিন!। । 
সর্ববাক্যোপ কারশ্চেৎ ভমাহুদ্দখপকং ষথ। ॥ ইতি 

উদ্দীপনের স্যব্র আগে করিএগছি নিরূপণ। 

স্থুলক্পে এখন করি দিগদরশন ॥ 

সেই উদ্দীপনভাব দ্বিবিধ যে হযে। 
স্রখেোদ্দীপন আব ছুঃখোদ্দপন কহে ॥ 

অথ সখ উদ্দীপন-_ 

আসন বসন শব্যা নানা অভবণ। 

অতাহশ্বল পুষ্পমাল্য গন্ধ আর যে চন্দন ॥ 

মধুর১ কোকিল হুৎস বিহজম হুন্দর। 

ভ্রমর নিকর ঝঙ্কার আন মধুত্বর ॥ 
ছজ্র চামর পাখা ব্যজনাদি যত। 

দেখিতে উদ্দীপন স্থখ বাড়ে কত শত ॥ 

চন্দ্র চন্দ্রাভপ আব মন্দির সুন্দর । 

তক্ষববর তক্ষলতা কুন্প মনোহর ॥ 

ভাল মান যন্ত্রতন্ত্র নানাবিধ কল । 

সরোবর সৃশীতল প্রছষুল কমল। ॥ 



নবম কোঁরক ১৩৩ 

গৌবদ্ধন কুঞ্জবন কালিন্নীর ছায়ে। 
২সদ্ম২ সৌগন্ধ মন্দ অনিল বহয়ে ॥ 
ছিমকর শীত গ্রীত্মবসস্তাঁদি খতু। 
সময় উপযুক্ত কুহম বিকশিত ॥ 

মেঘাগম বর্ষাকাল শরত উদ্গম। 
নদী যে সলীল নিশ্শল কুঞ্জ মনোরম ॥ 

বকুল ত্রঞ্ধন আর নারঙগত নারিকেল। 

জন্বীর দাড়িম্ব পনসাত্র আর বেল ॥ 

শ্যাম বরণ দ্রব্য হেরি পাএ সখ । 

শ্যাম শ্যাম বলি কহএ নিজ মুখ ॥ 

যত কিছু কষ্ের হএ অঙ্গের অভবণ । 

চূড়া ব। মুরুলী বস্ত্র হএ উদ্দীপন ॥ 

শ্রীরবাধিকাঁর অঙ্গের ভূষণাদি ধত। 

সেই সব স্ফৃতি হয় কত শত শত॥ 

এই উদ্দীপন সুখ সংযোগে বায়ে । 

পরস্পরে বাধাকুফ্ের অনুরাগ হএ ॥ 

বিচ্ছেদ হইলে সেই বিপধ্যয় দেখি। 

ছুঃখ উদ্দীপন স্থলে আর কিছু লেখি ॥ 

অথ ছুঃখ উদ্দীপন-_ 

ব্রজ বিরহে কিবা মাথুর বিরহে । 

দেখিলে যে সেই সব তাপ বাঢ়য়ে ॥ 

অথ ব্রজবিরহ উদ্দীপন [ তত্র পদম্ ]- 

শীতল চন্দনে নাহি কাজ। 

পেল লএঞন যমুনার মাঝ ॥ 

কেকি ডাকয়ে অকারণে । 

ডাক জাঞ! কৃষ্ণ সন্গিধানে । 

ভ্রমর লাগিল মোর বাদে। 

বরজ সমান করে নাদে॥ 



বসকল্পবলী 

পরিজন্ক শেজ নাহি চাই। 
কিশলয় দেহ বিছাই ॥ 
*কি কাজ কর্পুর তাস্বলে । 

ফেল লঞর সবোবর জলে ॥ 

এত দুখ শশি কেনে দেক্স। 
অকারণে প্রাণ কেনে লয় ॥ 

মন্দ পবনে এত জ্বাল! । 

বিষম হইল চিকণ কালা ! 

কুজ দেখিতে প্রাণ যায়। 

কত সহে «অবল! হিক্বায্সৎ ॥ 

কোকিল ভাঁকক্ে ঘনে ঘনে । 

অহনিশি দহেত মদনে ॥ 

স্থনহ পবাণ সহুচবি । 

কি হইল কহিতে না পারি ॥ রর 
কি মোর এ নব যৌবন । 
প্রাণ যায় মদন দহন ॥ 

আব জ্বাল। সহিতে ন। পারি । 

পাপ পরাণ কেনে ধরি ॥ 

ষমুনাএ দিয়ে ঘদি ঝাঁপ। 

তত্ভু মোর না যায় সম্ভাপ ॥ " ইতি 7 

অথ প্রাছুভাব তথাহি-_- 

প্রেন্ানাং প্রেমসংরস্তবিহবলানাৎ পুরে হিঃ 

আবির্ভবত্যকস্মাদ্ ধঃ প্রাছুভাবঃ স উচ্যতে। 

শ্রুকষ্ণ মথুব। গেলে ব্বাই বড়ই কাতর । 
বিরহে অন্তরে নাই হএ জবরজর ॥ 

কুগ্জেত ফিরেন রাই করিঞএ] নোদন । 
দশমী দশার সব পাইএ লক্ষণ ॥ 
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শ্রীবাধিকার অঙ্গে ঘখন হয় মহাভাব । 
অকস্মাৎ কৃষ্ণ তারে হয় প্রাহুর্ভাব ॥ 

মৃতসঞ্জীবন ঘেন দৌহার হদয়ে। 

নান। সুখ আথিতে বিলাস করয়ে ॥ 

হাঁস পরিহাস বঞ্চেন হুরতি । 

পূর্বে হৈতে কোটিগুণ প্রেমের আরতি ॥ 

পূর্ববত প্রভাতে নিজ মন্দিরে পয়ান। 
রতি-চিহ্ অঙ্গে সথী দেখে বিদ্যমান ॥ 

গোবদ্ধন কুঞ্ধে আনি হএত মিলন । 

ললিতার সঙ্গে এই এই সব কথন ॥ 

পুনবূপি প্রকটে দ্বেখিতে না পায়। 

বিরহ-সাগরে পুন আকুল হিয়ায় ॥ 

তথাহি হংসদূত-__ 
অয়ি দ্বপ্রে! দূরে বিবমতু সমক্ষং শবণু হঠ1- 
দবিশ্রন্ধ। মা ভূরিহ সথি মনোবিভ্রমধিয়] । 
বয়শ্তন্তে গোবদ্ধনবিপিনমানাগ্য কুতৃক1- 

দকাণ্ডে যদ্ভূয়ঃ স্মবকলহপাপ্ডিত্যমতনোৎ ॥ 

অথ সমৃদ্ধিমান্-_ 

এই সম্ৃদ্ধিমান্ ছুই বিধ হয়ে। 

কুরুক্ষেত্র মিলন আর ব্রজকে আসএ ॥ 

অথ প্রবাপতীর্থে-_ 

স্য্য উপরাগে কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে আইলা । 

রাধা সহ জত গোপী তাহাই মিলিল। ॥ 

রাধিকা সংযোগে হএ মিলন স্থরতি | 

এশ্বধা দেখিয়। রাধার নহিল। পিরিতি ॥ 

তথাহি-_ 

ভীর্থধাত্রাপ্রসঙ্গেন যুক্মাভিঃ সহ দর্শনম্। 

কৃত্ব। চ রাধয়। সাঞ্ধং ব্রঙ্মমাগমিতা পুনঃ ॥ ইতি 



রসকল্পরলী 

ছুঃখাপয়িত দারাংস্চ পরং নাবায়ণং 'মতম্ (?)। 

সর্বং নিম্পাদনং কত্বা গোলোকং বাঁধয়া লহ ॥ ইতি 

সখীগণে কহে বাঁধা নিতাস্তকরণ। 

বন্দাবনে উৎ্কগায় হইল স্মরণ ॥ 

তথাহি-_ 
প্রিয়: সোহয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিতঃ ইত্যাদি 

অথ ব্রজে পুনরাগমন-_ 

দত্তবক্র বধ করি কৃষ্ণ প্রকটে আইলা । 

শ্বধ্য ভক্তগণে ধন্দ দেখাইলা ॥ 

ইন্দ্রজাল বাজি যেন করে বাজিকরে । 

দ্বারকার সম্পত্য প্রকট কল অত্যস্থরে ॥ 

প্রকট দ্েখিল লোক সব হৈল নাশ । 

সমুদ্র ভিতরে রহে সংসার আবাস ॥ 

পরব্যোম আদি মহাবৈকু্ যে নাম । 

উদ্ধ অধ ব্যাপিয়! কৃষ্জের সন্ধান ॥ 

অবোধ লোকের কু প্রতীত কারণ । 

রুল্দিণীর মন্দির অগ্যাবধি পায়ে দএ্শ্ন ॥ 

সর্ব হয়ে কের গ্রুকাশ বিলাস। 

সব্নস্থানে নিত্যক্রিয়। লীলার প্রকাশ ! 

তথাহি উজ্জ্বলে-_ 

গোকুলে মথুরায়াঞ্চ দ্বারবত্যাং ঞুমঃ বক্রমাত। 

পূর্ণঃ পর্ণ তবঃ পুণতমঃ পূণাদ্ ইতি শ্মৃতিঃ ॥ ইতি 

প্রকটে অপ্রকটে সব্দন্র থাকেন । 

প্রকটে ন। দেখিলে বিরহ শ্াস্ছেই লিখন ॥ 

সিদ্ধান্ত না বুঝি লোক নাঁন। কথ। কয়। 

অচিন্ত্য অনস্তশক্তি সর্বশান্ধে কয় ॥ 

বন্দাবনে কৃষ্ণের এই মাধুযের সীমা 1 

প্রেমে স্মৃতি নাহি হএ এশ্বধ্য মহিমা ॥ 
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ব্রশ্ধাণ্ড ভিতর যখন জলে নাশ হয়।: 

কৃষ্ণ স্থান পরিবার সকলি নিত্য বয় ॥ 

যোগমায়া রক্ষা করেন কেছো! নাহি জানে। 

অন্যের ক] কথ! ব্রহ্মা্দি দেবগণে ॥ 

পৃথিবীর ভিতর ঘত নিত্য স্থান হয়। 
তাথে ভক্তগণ থাকে গোচর কারু নয় ॥ 

অচ্যুত নামের অর্থে দিহ বরৃতি মন। 

শ্রীভাগবতা ম্বত গ্রন্থে আছয়ে লিখন ॥ 

তথাহি ভাগবতাম্বতৈ-_ ঃ 

অযুতাখিললোকেন চাবতে প্রলয়াপদি ইতি 

যুগকাঁল বৎসর এঁছে করে গতাগতি 

কৃষ্ণের পরিবার সকল জাতে বসতি ॥ 

কষ বৃন্দাবন নাছি ছাড়ে এহে1 কথ! হয়ে । 
প্রকটে যায়েন কৃষ্ণ অপ্রকটে বহে ॥ 

পূর্বে ইতিহাসে আছে শ্রীসুদামের শাপ। 

শত বৎসর শ্রীরাধিকার বিরহ সন্তাপ ॥ 

তাহাতে মহাভাঁব দশমী দশ। হয়। 

অকনম্মাৎ সেইথানে কষ সাক্ষাৎ পায় ॥ 

কৃষ্ণের মেবক যদ্ধি বিগ্রহ সেবা করে। 

শক মন্দির দেয় ভবন ভিতরে ॥ 

প্রতিম। ভাঙ্গেন গৃহ ভাঙেন কৃষ্ণ তাহা নাহি ছাড়েন। 

সেই নিত্য করি শব পুরাণে বাখানে। 

তথাহি পুরাণে 

সোপ্রর্ধোষে (৮) প্রতিমাভঙ্গে নাশকম্ম কদাচন ॥ ইতি 

যদ্বংশে সম্ভব কৃঝ শ্রীকৃষ্ণ হয়েন। 

নন্দের উপর পুরুষ তেঞ্ যাদব কছেন ॥ 

মন্দের বন্ধ নাম করএ পুরাণে । 

অতএব বাসুদেব বলি কৃ্ককে বাখানে ॥ 



১৮৮ রসকল্পবজী 

কষ্ের আবেশ আব ককের বিলাস । 

কষ প্রকাশ হয়েন সর্বজ্রেই বাস ॥ 

স্থান ভ্যাগ আগমসিন্ধান্ত ছুই রাখা যায় । 
রসের সিদ্ধান্তে পারক যেই সেই হখপাক্স॥ 

তত্র পদ্-_ 
হরি হরি কি হেল করমে। 

সেল জানি রহল মবমে ॥ 

মনমথ সনে ছিল বাদ । 

তেঞ্ঞিঃ এত কল পরমা ॥ 

এ পাপ মদন হুবস্ত । 

আব তাহে দারুণ বসন্ত ॥ 

ছখ দেই মলয়। সমীর । 

কত সহে অবল। শরীর ॥ 

সখি মোরে কহত উপায় । 

আনব দুখ সহনে নাজায় ॥ 

ধিক মোর কুলবতী লাজে। 

ধিক মোর পরাধীন কাজে ॥ 

ধিক মোর জাতি অভিমান । 

ধিক মোর বছ গুণ গান ॥ 

মুরলী খল করে ধ্বনি । 

বাদ সাধায় হেন জানি ॥ 

অবশেষ আছএ পরাণ। 

এই ফল বুঝিল নিদান ॥ 
সময়ে সব কিছু হয়ে । 

অসময়ে কেহেো কালো নক ॥ 

আজনম যাবে ভাল জানি । 

বিপদ সময়ে সব চিনি ॥ 

বিহঙ্গম কবে কল কল। 

সব দেহ উথলে আনল ॥ 
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ছটফটি কুস্থম শয়নে । 
উঠে বৈসে হয়ে অচেতনে ॥ 

কাতর নয়ানে ঘন চায়। 

কাহ্ ফুকরেহি যায় ॥ 

সহচরি ভাবিয়। অস্তরে । 

প্রবোধ নাহিক প্রাণ ধরে ॥ 

নান। কথ উদ্দীপন হয়ে । 

সহচরি আক্ষেপ করয়ে ॥ 

ব্রজবিরহে ছুঃখ পায়। 

কন্দর্প এই উদ্দীপন করায় ॥ 

বিরহে সাগরে গোপীগণ। 

. এত ছুঃথ বিচ্ছেদ কারণ ॥ 

পরস্পর ছুই জনার হঃয়ে। 

মেই জত কৃষেের হৃদয়ে ॥ ইতি 

শ্রীরাধিকার অভরণ বসন চলন । 

সেই রূপ সদ! কৃষ্ণের হয়ে উদ্দীপন ॥ 

শ্রীকষ্চের চড়া বেণু মুরলী অস্বর। 

যত কিছু রূপ গুণে স্ফরে নিরস্তর ॥ 

দুহুকাঁর এত ছুখ এ বোল স্থনিঞ্া। ৷ 

গোপালদাসে মরে মনেত পুড়িঞ] ॥ 

অথ মাথবর-বিরহ তত্র পদ--- 

মঙ্গল গুর্জরী রাগ 

আনাঁঞ। কবরী ভার দূবে করে অলঙ্কার 

ভূমে পড়ি কান্দে উচ্চন্বরে। 

প্রাণনাথ বলি কান্দে ধধরজ নাছিক বাদ্ধে 

সঘনে কান্দয়ে কলবুবে ॥ 

সহচরি আজি কেনে দেখি আন ভাতি। 

যাহার দেখিলে মোর আনন্দ পাই অগো 
তাহ! দেখি জলে কেনে ছাতি॥ 
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সারি স্থক পীকগণ কেনে করে উচাটন 
দিবসে কেনে অন্ধকার বানি। 

হিয়ার মাঝারে মোর কেমন জানি কবে গে! 
বন্ধু নাকি হিল! পরদেসি ॥৬ 

ধেঙ্ছবৃন্দ উনমন হামারব অঙক্ষণ 

চঞ্চল শ্বভাব কেনে দেখি । 

বনে যত স্বগিগণ সে কেনে কান্দয়ে গো 
ঝুরে কেনে পোসনিয়। পাখি ॥ 

প্রিয়নম্মসখাগণে নাহি দেখি কাননে 

মুরুলী শব্দ নাহি সুনি। 
মউরের ঘন নাদ স্থনি কেনে পরমাদ 

বজর সমান সনি ধ্বনি ॥ . 

সেই পক্ষ কলরব" বিপরীত সনি সব 

ভাহুক ভাহুকী ঘন ডাকে । 

ংস সারস বাণী শ্রবণের জাঁল। জানি 

এত কেনে হইল বিপাকে ॥ 

শীতল যমুনা জল গুন দেখি গরল 

কাঁলিয় আইল হেন বাসি। 

ষে চান্দ দেখিলে মোর আনন্দ হইথ গে। 

ই কেনে গরল বরসি ॥ 

মন্দ মন্দ পবন৮ সেহ দহে *অতক্ষণ* 

চন্দন গরল সম লাগে। 

বিষম মদন বাণে কি লাগি পরাণে হানে 

হাদয়ে দারুণ সেল জাগে ॥ 

নীপতক কুগ্জবন তাহ দেখি উচাটন 

শীতল গরল দুখ জ্বাল।। 

কোমল শিরিষদল পরশে দহে কঙেবর 

কুহ্থমে বিষম শরজাল। ॥ 

বিষম বরিধ। কাল পেহ মোরে জাল 

কত দুঃখ সহিবারে পানি। 



নবম কোরক 

দারুণ মদন-শর ১ ০হিয়া১* করে জরজর 

অবল। কেমনে প্রাণ ধরি ॥ 
মেঘ দেখি প্রাণ ফাটে পথিকে না দেখি বাটে 

অনুক্ষণ উচাটন হিয়া। 

তাহে ত চাতক পাখি ঘন হেবি ঘন ডাকি 

উদ্দীপন করে পিয়। পিয়া । 

অভরণ যৌবন হেরি পরাণ ধরিতে নাৰি 
বজনী দিবস নাহি যাঁয়। 

যত ছিল অনুকুল দেহ ভেল প্রতিকুল 

নিলজ পরাণ ন! বাহিবায় ॥ 

সেই মোর সরোবব সেই কুঞ্জ মনোহর 

দেই মোর গোবঈনগিরি | 

পিয়ার নিকটে মোর যত সত দিত গো 

মে কেন হৈল মোব বৈরি ॥ 

১১শ্বামের ১১ হাতের নীপত্রু সেহ এবে ফুল ধরু 

তাঠ1 যে দেখিতে প্রাণ ফাটে। 

যে ন্তখ যেখানে হয়ে দেখি প্রাণ বাহিবায়ে 

১-সাহানবাদ্ধা যমুনার ঘাটে ॥১২ 

এ ঘর দেখিএ শূন্য শন্য দেখি ভ্রিভুবন 

নিরস্তর ১" জরজর হিয়।১'। 

সে খাট পালক্ক ছেরি তৈৈরজ ধরিতে নাি 

মন ঝুরে পদিক দেখি এঠা * 

শরত শিশির কাল পেহু মোরে ১*দহে১* ভাল 

শারুণ মদন ১'সনে বাদ «| 

তাহে খতু বসন্ট সেহে। মোরে ছুর্স্ত 

ভ্রযপ নিকর পরমাদ ॥ 

অনিনিল মলয়া গতি সে হুইল বিপরীতি 

-*.তাহে ছুখ বাট়ে১৬» নিরস্তর | 

একে সে অবলা জাতি তাহে বাঁ কুলবতি 

কেমনে হইল শ্বতস্বর ! 



১৪২ বসকলপবলী 

শ্টাম তমাল রুখ সেহ দেই মহাছখ 

পিয়ার ভরমে হেরি তায়। 

তাহার পরশ লাগি তরুতলে জাঙ সখি 
দেখিতে ১*আনল১" উঠে গায় ॥ 

হরজ জন মালা ১পবন্ধু১৮ মোত্র গলে দিল! 

কদশ্ব-মঞ্জরী দিল কানে। 
নিজ করে মুছিয়া ঘাম তিলক দেল অন্থপাম 

১৯সেই গুণ পাসরি কেষনে ॥১৯ 

বান্ধেন কবরী ভার নানা ফুলে গাথি হার 

বেনীর বণান কত ভাতি। 

সে হেন পিয়ার গুণ পাঁজবে বিদ্ধিল খুণ 

কেমনে ধরিব দারুণ ছাতি ॥ 

নান। কুঝ্ধে নান বনে দেখিঞ্া পড়য়ে মনে 

সেই কেনে নিববধি জাগে । 
স্বরতি আরতি জত বুঝিতে না পারি তত 

ছিয়ায়ে হিয়্ায়ে যেন লাগে ॥ 

সে মধুর আলাপনে স্থনি কিএ শ্রবণে 

২*আব কি হেবব২” চান্দমুখ | 

সেহ অঙ্গ পরিমল অঙ্গে লাগিব গে। 

পরশে শীতল হবে বুক 
আর কি আমার পিয়! ২১দেশেরে ২১আনিব গো 

আরকি বনিব মোর কোলে । 

হিয়া! বিদবিয়! মোর ২৭ প্রাণ বাছিরায় গে 

আমি থির হব কার বোলে ॥ 

সেই সখ। সেই সখী সেই সব পশুপাখী 
সেই সব দেখি ভালে ভাল । 

এক চান্দ বিহনে কি করিব তাবাগণে 

কেমনে বঞ্চিব ২৩নিশিকাল২ ০ ॥ 
এ হেন দারুণ হিয়। কেন বা৷ প্রবোধ দিএগ 

নেবারিব কোন ২৪অভিলাষে২«। 



নবম কোরক ১৪৩ 

উদ্দীপন বিরহে গোরি চিত্ত ধরিতে নারি 

মন ঝুরে রামগোপাল দাসে ॥ 

ইতি রাধাকষ্ণরসকল্পবঙ্লীগ্রচ্ছে বিরহু- 
উদ্দীপনং নাম নবম2 কোরকঃ। 

নবম কোরক 

পাঠাস্তর 

১ বি-ক- মধুষ্বর ৷ ২ শ্রী--শেত। ৩ বি-ক-_রগ্রীন লবঙ্গ । 

৪ শ্রী--কি কাজ মোর। € বি-ক-_-অবলার হিয়ে | 

৬ বি-ক-_মাধব যে দিন হইল! পরবাসি । ৭ ভ্রী--যত পক্ষরব। 
৮ বি-ক, গ্রী-_সমীরণ। ৯». বি-ক, শ্রী-_অগ্নিসমা 

১০ খপা শ্রী, মুরহি | ১১ বি-ক-শ্রী- প্রভুর । 

১২ বি-ক- সে হেন বান্ধা! জমুনীর ঘাটে |. ১৩ বিক-_বিদরে হিয়া । 

১৪ প্রী- নহে। ১৫ বি-ক-_হইল কাল। ১৬ বি-ক-_সেই ছুখ দেহ। 
১৭ শ্রী--অনল। ১৮ বি-ক- প্রভূ। ১৯ শ্রী--সেই গুণ পাশরিতে নারি। 

২* বি-ক- নয়নে দেখিনু । ২১ বি-ক- দেশে না। ২২ বি-ক- তন্ু। 

২৩ গু--বি-ক, মু--আমি কাল। ২৪ বি-ক-__অবিরোধে । 



পশম কোরক 

বিলাসকদন্ব 

জয় জয় শ্রাগৌবাজ জয় নিত্যানন্দ । 
জয়াদ্বৈতচন্্র জম্ম গৌবরভক্তবুন্দ ॥ 
জয্াদতচন্দ্র জয় প্রভুর চরণ । 

জয় গদদাধব পণ্ডিত প্রেম শপ্রচাবণ ॥ 

জয় শ্রীবৈষ্ব গোসাঞ্ি ভুবন পাবন । 

কপ করি মোরে কৃষ্ণ শ্রেমধন ॥ 

উদ্দীপন আলম্বন আগে করিঞাছি বর্ণন। 

বিশেষে কহিয়ে আলম্বন বিবরণ ॥. 

অথ আলম্বন-_ 

নায়ক নাস্িকার হয়ে সংযোগে ফিলন । 

*[ বিষকস আশ্রয় ভে দুই তো! কথন ॥]- 
আলম্বনের এই কহিল বিবরণ । 

ব্রজে মধুপুরে দ্বারকাস্ম হয়ে ষে কথন ॥ 

সমর্থা সমঞ্ডজসা আব হএ সাধানুণ | 

১ ক্রমে তাবু তম্যে হয়ে বসতির লক্ষণ । 1২ 

অথ মধুপুরে-_ 

কুক্দ। আদি উভয় হ্থখের ভাৎ্পব্য । 

সাধারণ পতি তো[খিও” স্বস্থথে অভিবধ্য ॥ 

অথ দ্বার কায্স-_- 

মহিষীগণ হয়ে কৃক্ুম্থথে স্থখী | 
ঘহ্কিঞ্চিৎ স্বকছুখের এই বীত দেখি ॥ 

ততেঞ্রও সমঞ্জসা কহে মহিবীর গণে। 

সমথা নভির এখন কহি বিবন্ণে ॥ 

অথ সমর্থ ত্রর্জে । 
নিজ সুখের গন্ধ নাহি কষ কুথে সী । 
গেোপীগণের ৪বতি 0তঞ্থি বিবরিঞা লেখি 



দশম কোরক ১৪৫ 

কেবল যে শুদ্ধ প্রেম নাহি কামগন্ধ। 

কৃষ্ণ সুখ *হৈলে তার পরম আনন্দ ॥ 

চি 

অথ সস্ভোগ-- 

পূর্বরাগ হইতে বিপ্রলম্ত করিল বর্ণন। 
সংক্ষেপে কহিয়ে সম্ভোগের বিবরণ ॥ 

ঘদি কহ ৬প্রবাস-গমন আগে 'যে৬ কহিল।। 

পশ্চাৎ সম্ভোগ কহ কেমন শৃঙ্খল! ॥ 

সম্ভোগ হইতে হয় অনেক প্রকার । 

অতএব পশ্চাৎ কহি এই সেবিচার॥ 

পূর্বরাগ হইতে মিলন সম্ভোগ যে হএ। 

প্রবাদ হৈতে আইলে মিলন সেছে। সভ্ভোগ কহে ॥ 

'[ নায়ক নায়িক। গ্রীত জন্মে যদি নহে সঙ্গ 7" 
প্রবাস নায়ক যায় দৈবে হয়ে ভঙ্গ ॥ 

পুনরপি সেই নায়ক দেশেরে আইসে। 

সেই পিরিতি উতৎ্কগ্ঠায় *মিলন” তাঁর পাশে ॥ 

তাহাকে সঙ্ভোগ কহি সঙ্গ যদি হএ। 

সকল সম্ভোগের কথ। এককালে কহিএ ॥ 
কেশি মথন করি কৃষ্ণ মথুব] চলিলা। 

উৎকন্ঠিত। রসগীত গোবিন্দে বণিল। 

তথাহি গীতগোবিন্দে-_ 

সখি হে কেশিমথনমুধারম্ 

রময়া ময় সহ মদনমনোরথভাবিতয়! সবিকারম্ ॥ ইতি 

কৃষ্ণের পুনরপি শ্রীবুন্দাবনে ষে গমন । 

"সদাই ব্রজে রসলীল।৯ করেসর্ববক্ষণ ॥ 

অতএব ১০সভ্ভোগের কহিব১* বিবরণ । 

সম্ভোগের কথ! কহি পুন প্রয়োজন ॥ 

সেই ত সম্ভোগ ১১অক্গ চতুবিধ১১ দেখি । 
১বালকে সন্তোগ কহি১২ সংযোগেই লেখি ॥ 



১৪৬ বসকল্পবল্লী 

দর্শন আলিজন ১০অনুকুল »৬ সেবয়। । 

উভয় উল্লাস ১৯*আরোহুণ ভাব কান্ত লএ1 ॥ ১: 

তথাহি উজ্জ্বলে-_ 

দর্শনালিজনাদীনামাচুকুল্যামিষেবস়্া । 

যুনোকুল্লাসমাবহন্ ভাব: সম্ভোগ ঈষ্যতে ॥ 

১৫সেই ত সম্ভোগ মুখ্য ৯৭ চতুবিধ হয়ে। 

২ক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ, ১»সম্পূ,৯৯ সম্বদ্ধিমান কে ॥ 

অথ সংক্ষিপ্ত সভোগ-_ 

ছুন্ু লজ্জা ভয় হয় প্রথম দর্শনে । 

নবোঢা সহিত হয় যে মত ধরণে ॥ 

সাধ্বসে গদগদ শ্বর শরীর কম্পবান। 

ত্বরু'ভঙ্গ অদ্ধ ভাষ!। কাতর বয়ান ॥ 

»৭[ নাস্সকের ভয়কম্প প্রথম সঙ্গে হয় । 

সপ্তশতী গ্রন্থে উদাহরণ কহয় ॥ )১ 

নবোঢ়া নায়ক দেখি বড় ভয় পায়। 

সখী সহ যায় সেই পুন বাড়ায় ॥ 

ধরাধরি যদ্দ ৫বসে লঞ্াা কান্ত পাশে । 

চুম্বনে যে যুখ ঝাপে কাপয়ে ভবাসে ॥ 

তত্র পদম্ শ্রা কবিরাজঠা কু রশ্য-_ 

ধরি সখি আচরে ভই উপচস্ক। 

বৈঠে না &বঠে হরি পরিধস্ক ॥ 

হঠপবিবভণে থবথনি কাপ। 

চুঙ্গনে বয়ানে পটাঞ্চল ঝাপ ॥ 

তথাপি উজ্জ্লে__ ্ 
চুখ্ধনে পটাবৃতমুতখী নবসঙ্গমেইভূৎ্ণ । 

অথ বসমঞ্জপী- 

হস্তে ধুভাপি শয়নে বিনিবেশিতাপি 

কঞ্রোড়ে কুতাপি যততে বহিবরেব গন্কম্ । 



দশম কোরক ১৪৭ 

জানীমহে নববধূরথ তশ্ত বশ্া 
কঃ পাবদং স্থিরয়িতুং ক্ষমতে করেণ ॥ 

সংক্ষিপ্ সম্তোগের কহিল বিবরণ । 

নবোঢ়। বর্ণন মহাজনের গীত আস্বাদন ॥ 

মানভঙ্গ সাঙ্গ হএ নায়ক নায়িকার । 

স্থথে দুঃখে আহি বড় হএত ১৮রসাল১৮ ॥ 

তপ্ত ইক্ষু চর্ববণে যেমত স্থথ হয়ে । 

মুখেত বৈরিষ্ট অন্তরে সিদ্ধময়ে ॥ ইতি 

অথ সংকীর্ণ সম্তোগ-_ 

সঙ্কীণ সস্ভোগের বড় আতি দেখি । 

বাহে উপরোঁধ অস্তুরে মহান্থখী ॥ 

তথাহি উজ্জ্বলে-_ 

যত্র সঙ্কীর্মমাণাঃ স্থার্যালীকহ্ুরণা্দিভিঃ | 
উপচারাঃ স সম্কীর্ণঃ কিঞ্চিত্তপ্তেক্ষুপেশল: ॥ 

হাথ ঠেলে মুখ মোড়ে নায়ক মিলনে । 

সম্ভোগে আনি হএ ১৯তভূ১৯ করে নিবারণে ॥ 

বিদগ্ধ নায়ক ২০কৃষ১* বড় সুখ পায়! 

আগি যেমত মিশায় তেমত হিয়ায় ॥ 

তত্র পদং কবিরা জন্য-_ ৮ 

রতিরণরঙগ ভূমি বৃন্দাবন 
বণবাজনপিকুরাব । 

দুহুক মনোরথ চঢ়ল মদকুঞবে 

পরিমলে অলিকুলধাব॥ 

দেখ বাঁধামাধব মেলি। 

দুহুক চপল বিতি কিছু নাহি সমুঝিএ 
কীএ কলহ কিএ কেলি ॥ 

অথ সম্পূর্ণ সম্ভোগঃ তথাহি-_ 

প্রবাসাৎ সঙ্গতে কাস্তে ভোগঃ সম্পন্ন ঈরিতঃ | 
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প্রবাস হৈতে কান্ত আইলে ঘেমত আত্তি হয়। 

পূর্ব হৈতে অনেক গুণ পীরিতি ২,অতিশয়২১ ॥ 

তত্র পদং বিষ্যাপতি-_ 
চিরদিন সো ২২হরি২২ ভেল অন্তকুল। ইতি 

দুু'ক মুখ হেরইতে ছুহছ আকুল ॥ ইতি 

এই ত সম্পৃণ হয় দ্বিবিধ প্রকাধ। 

আগতিক এক আর ্রাছুর্ভাব বিচার ॥ 

দিধ! শ্তণদাগতিঃ প্রাছুভাবশ্চেতি স সঙ্গম: ॥ 

অথ আগতিক-- 

দিনে দিনে সম্ভোগ হএ অল্প যে বিচ্ছেদে । 

২৩ঝটি পলক্ষণ হয়ে এই পরমাদে ॥২০ 

কুঞ্চে হৈতে গোষ্ঠে কভু যান বুন্দাবনে । 
ক নিজ গৃহে রহে ক অশোকবনে ॥ 

কু কোন উপরোধ বিলঙ্গে মিলন । 

এই আহিতে কহি আগতিক বিবরণ ॥ 

এই বাম বিচ্ছেদে মান বিরহ জন্ময়ে । 

২৭! ভাহার পর মিলন সে আগতিক হএ %1২ * 

গোপী সকলের প্রেম বুবিবার কারণ । 

অস্তদ্ধান হএগ| কৃষ্ণ রহে +*অন্য বন ২৫ ॥ 

ভথাহি শ্রভাগবতে-_ 

অটতি যদ্ভডবাঁনহি কাননং ক্রটা যুগায়তে ত্বামপশ্ঠতাম। 

কুটিলকুস্তলং শ্রীনুখঞ্চ তে জড় উদীক্ষতাং পক্্কদ্শাম্ ॥ 

২.কুষ্জের১৬ বিচ্ছেদে গোপীর উন্মাদ যে হয়ে। 

নান! ভাব নান। চেষ্টা উদয় করয়ে ॥ 

শ্রবাধিকার অঙ্গে দেখেন মহাঁভাবের বীত । 

১” শ্ীকফ্ সাক্ষাৎ ভাবে হন আকন্মিত২৭ ॥] 

সব গোপি সঙ্গে ২৮এই»-” করেন সমতা । 

পুন শ্বীবাধিকার ভাবে হয়েন বামতা। ॥ 
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বাধ। অন্বেষণে করি করেন মিলন । 

এই ত সংযোগে হয় আগতিক কারণ ॥ 

অথ প্রাছুর্তাবঃ উজ্জবলে-__ 

প্রেষ্ঠানা প্রেমপংবস্তবিহ্বলানাৎ পুরো হরিঃ। 

আবির্ভবত্যকম্মীদ ঘৎ প্রাছুর্ভাবঃ স উচ্যতে ॥ 

কৃষ্ণ মথর। গেলো ন] বাই বড়ই কাতর । 

বিরহ অন্তরে ধনি ২»হয়ে২» জব জর ॥ 

কৃষ্ণভাবে ব্যথিত বাই বহে রাত্রিদিনে । 

অভিসাররূপ কুঞ্জে করেন গমনে ॥ 

শ্রীবাধিকার অঙ্গে হয় *মহাঁভাবের রীতহ" | 
শকুঞ সাক্ষাৎ তারে হয় আকস্মিত ॥ 

অকন্মাৎ কৃষ্ণ তারে হয়েন গোচর। 

মৃতসপ্ধীবন যেন দেৌহার অন্তর ॥ 

“শ্ পিরীতি পরম রীত এই মত হএ। 

রম আঘাদন হেতু এই ত বুঝিএ ॥ 12১ 

বড় আছি পিরীতি সম্ভোগ নানা রীতি। 

হাস পরিহাসে বঞ্চে রজনী স্বরতি ॥ 

পূর্ববত ** প্রভাতে ০২ নিজ মন্দিরে গমন । 

পূর্ববত সখীকে কহেন বিবরণ ॥ 

পুনঃ যে প্রকট হই যেন অগোচর । 

স্বপবত গোপীগণ মানেন অস্তর ॥ 

এই সব কথ! বাধ! কহে ললিতাকে। 

ললিতা কহেন বাকা হুংসদূতে লেখে ॥ 

তথাহি হংসদূতে-__ 

অফ়ি স্বপ্নো দুরে বিরমতু সমক্ষং শু হঠা- 
দবিশ্রপ্ধ1 মা ভূরিহ সখি মনোবিভ্রমধিয়। | 

বয়স্যযন্তে গোবদ্ধনবিপিনমাসাগ্ঠ কুতুকা- 

দকাণ্ডে যদ্ ভূয়ঃ স্মরকলহপাপ্তিত্যমতনোৎ ॥ 
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গোবদ্ধন কুঞ্জে বাইর হয়েত মিলনে । 

দিনে দিনে এই মত কেলি নিধুবনে ॥ 
ক্ষেণেকে বিচ্ছেদ ০৩হয়*৩ যুগ শতলাখ । 

প্রকটে ন1 দেখিলে হয় বড়ই বিপাক ॥ 

তথাছি ভাগবতে--_ 

অট'তি যদ্তবানহ্ছি কাননং ক্রুটী যুগায়তে ত্বামপশ্থাতাম্। 

অথ সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ : তথাহি উজ্জ্বলে-_ 

হুল ভালোকয়োম নোঃ পারতস্ত্্যাছিবুক্তয়োঃ | 

উপভোগাতিরেকো যঃ কীন্তাতে স সমৃদ্ধিমান্ ॥ 

এই ত সম্দ্ধিমান ছুই **বিধ৩৪ হয়ে । 

প্রভাল তীর্থে মিলন আর ব্রজেকে আসয়ে ॥ 

অথ প্রভাস ভীর্থে মিলন__ 

প্রভাস তীর্থে কষ্ণ উপরাগে আইলা । 

সথী সহ প্লিরাধিক। তাহাঁঞ্ি মিলিল! ॥ 

তথাহি ব্রক্ষবৈবতে-_ 

তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গেন সু্মাভিঃ সহ দর্শনম্। 
কৃত্ব। চ রাধয়। সাদ্ধং ব্রজমাগমিতা পুনঃ ॥ ইতি 

**: কৃষ্ণ সহিত সঙ্গ হেলে হএ সেই বীতি | 2৯. 

এশ্বধা দেখিঞা। তার নঠিল পিরিতি ॥ 

সবীগপে কছে রাধা নিজ অস্কঃকরণ। 

»*ব্ুন্দাবনের উৎকণ্ঠায়ত ১ চৈল স্মরণ ॥ 

তথাহি-_ 

প্রিয়ঃ সোহয়ং কষ সহচরি কুরুক্ষে্র-মিলিতঃ ৷ ইতি 

অথ ব্রজে পুনবাগমন-- 

»*1. ভাগবতসন্দর্ততে বিবহ তিনমাম। 
পদ্ুপুরাণে লিখন শত বৎসর প্রবাস ॥ 1" 
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*প্ দস্তবক্র বধ করি আইল! এই শাদ্রীতি। 
অনুভব অন্য শান্সে আছএ খেয়াতি ॥ 1৮ 
*সইহাতে-* অধিক আর শাস্ত্রের প্রমীণ। 
*০[ শ্রীকৃষ্ক গোকুলে আনি কহি সমুদ্ধিমান ॥ :* 

তথাহি পদ্মপুরাণে__ | 
বথেন মথুরাং গত্ব। দস্তবন্রং নিহত্য চ। 

স্পষ্টং পদ্মুপুরাঁণেহস্য কৃষফণন্োক্তা। ব্রজাগতিঃ ॥ 

প্রকটে *১আইলা৪১ কৃষ্ণ সভাঁর গোচর। 

? ২পুর্বববত সেই বাণি ক্রীড়ায়*+ তৎপর ॥ 

গোপগোপী সখাসখী ঘত তরুলত]। 

"*সভে তপু হেল! আপি দরশশনে*০ ব্যগ্রত। ॥ 

শ্লীরাধিকার সঙ্গে ক্রীড়৷ নানাবিধ হয় । 

অহনিশি ক্রীড়। লোকাপেক্ষা নাহি লয় ॥ 

তন্ত্র পদং গোবিন্দচক্রবভীণঠাকুরত্য-- 

১/উল্লমিত মনু হিয়া আভু আওব পিয়া 

দৈবে কহল অশুভবাণি। 

**স্থভগ** স্থচক জত নিজ অঙ্গে বেকত 

"৫«অতএ নিশ্চয় করি মানি ॥৭৭ 

তত্র পদ” শ্রীজ্ঞানদাসঠাকুরশ্য-_ 

আজু অবধি দ্রিন ভেলা । 

কাক নিকটে কহি গেলা ॥ 

সঘনে খনএ নীবীবন্ধ । 

বাম নয়ন করু স্পন্দ ॥ 

এ লক্ষণ বিফল ন। যাব । 

মাধব নিজ ঘবে আওব ॥ 

তত্র বিছ্ভাপতি--. 

আজু হরি আগুব গোকুলপুর । 

ঘরে ঘরে নগরে *১বাজয়ে: ও জয়তুর ॥ 
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তত্র সিংহ ভূপতি-_- 

স্যাম স্থন্দর সুগড় শেখর *"আজু তকোলে"" মোর মিলব রে। 

আপন অন্তর বড়ই হুরিষ সখি নিশ্চয় কহিল তোরে ॥ ইতি 

কৃষ্ণের আগমন না করিহ সন্দেহ। 
*৮এই বাকা কহে সভে শাস্ত্র«” সিদ্ধান্তেহ ॥ 

শ্রীগীতগোবিন্দ [ পদ ] ইহাতে প্রমাণ। 
উতৎ্কঠা1 রসের অর্থ স্থন সাবধান ॥ 

কেশি মথন করি কৃষ্ণ মথুর! চলল । 

তব কেমত রাধা উৎকণ্ঠা হইল ॥ 

শ্রীগীতগোবিন্দে-_ 
সখি হে কেশিমথনমুদারম্। 

বময় ময়া সহ মদনমনোরথভাবিতয়। সবিকারম্ ॥ 

সমৃদ্ধিমানে শ্রীকষ্ণ বৃন্দাবনে আইল।। 
্রীগীতগোবিন্দে এই রম যে বণিল! £ 

অথ রসোলাস তত্র পদ্ম -_ 

শ্টাম বন্ধুয়। মিলন হইব চিবদিনে। 
নবজলধবর বরিখএ হরিষ পড়এ মনে । 

রৃতিপতি-চরণকমল করি সার । 

গোপালদাস কহে গতি নাহি আর ॥ 

ইতি শ্্রীরাধাকৃষ্ণরসকল্পনল্লী গ্রন্ছে বিলাসকদক্:ঃ 
নাম দশম কোরক?। 

দশম কোরক 

পাঠান্তর 

১. ঢা প্ুগণিতে নাই । 

১ ঢা-ঞুমে কমে করি দিগদরলন । 

মধুপুরে ছে রতি চনহ লক্ষণ ॥ 

ও ঢা৬েখ্রি তেক্রি সব। ৪. ।--তেএ, বিশেষিয়া লেখি । 
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ঢা--হইতে জানে । প্ী-_হৈলে জানে। ৬ ঢা-প্রবাস গমনে জে। 

ঢা-_নায়ক নারিকার প্রীত জন্মে জদি দিসে সঙ্গ ৷ ৮ ঢা__মিলয়ে। 

প্রী- সঙ্গে সঙ্গে ব্রজে লীল৷ । ১০ ও- সকল সম্ভোগ কহি। 

ঢা--চতুবিবধ! | 

ঢা _বাসক-সন্তোগ ৷ 

বি-ক- সম্ভে।গ অর্থ গুন বিচারিঞ্। দেখি । 

ঢা-_দিনামানুকুলান । ১৪ গ্রী--আরোভিয়া ভাবকানু লঞ্। | 

ঢ।--সেই মোক্ষ সম্ভোগ । ১৬ ঢাঁ সম্পন্ন । ১৭ শ্রী- অতিরিক্ত পাঠ। 

ঢামিশাল। ১৯ ঢাভোগ। ২৬* গু ঢা, মু-দেখি। 

গর বি-কি * শী, মু আলয়। ২২ শ্র"বি-ক ও 1 নিহি! 

বি-ক-_ঘটি পল এই পরমাদে । ঢ1--ঘটি দ্ুণ পল £ই পরমাদে | 

ঢা--তাহার পর মিলন সেই আগতিক ভয়ে ॥ ২৫ ঢা আানম্তরণ | 

চাকু | ২৭ ঢা _কুধ' সাক্ষাৎ হয়েন আকম্সিহ । ৩৮ ঢাঁগ্রীত। 

বি-ক--পোড়ে। ৩৭ শ্রী- মহাভাব রীত। ৩১ আনাই । 

শী--শ্বভাবে | ৩৩ ঞ1- হয়ে | ৩৪ শ্রী ও ঢা গুকার । 

স্ী__লুষে। সহ সঙ্গ হৈলে এহ রাতি। ৩৬ গর ও ঢা-বুন্দাবনে বড় উৎকণ্ঠা | 

শ্রী 'ও ঢা--এই ভুই পতক্তি নাই । 

ঢা ৩1 দপ্ুবক বধ করি ত্রৈমাসিক রাতি। 

এই সব অনুভব পাস্ছে পেষাতি ! 

শ্রী, বি-ক--উহাকে । 8০. টা, ভ, বিক-ঙবুষ গোছল আইল) সমূদ্ধমান | 

ভী-_আইলেন। ৪৯ ঈ/-_পর্ণধ সে সব তয় উপুধবৎ সেই নব ক্রিয়া ! 

ঢা_সভে তৃপ্তি হইলা দর্শন । ৪৪ ঢ২-শভ | 

টাআঅতএ নিচয়ে পরমাণি | ৬ ভি বালব । ১৭ ঢ1কোরে 

আই ও কহেন সঙ্ে শাসে। 

ঢ1-এই কহেন সভে শাছে। 



একাদশ কোরক 

প্রকাশকদম্ম 

জয় জয় ১শ্রকষ্$চৈতন্ত১ অবভাবর । 

আম। হেন দীন লোকের২ করছ নিশার ॥ 

উপবোধে বণি ০ভাইত উপাধি না দেখিবে। 

যে ৪কহি৪ নিবেদন নিশ্চক্স জানিবে ॥ 

অথ গৌণ সম্ভোগ-_ 
এই গৌণ সম্তোগেব করি নিবেদন ॥ 

জাগ্রত মুখ্য স্বপ্ন গৌণ যে ধরণ ॥ 

সেই গৌপ রস আন চতুবিধ! কহে। 

সংক্ষিপ্ত গৌণ আব সঙ্গীণ গৌণ হয়ে, ॥ 

সম্বন্ধমান্ গীপ আর সম্পূর্ণ বুকিবে ধরণ । 
সংক্ষেপে কহিস্ে কিছু কথোপকথন ॥ 
৬ ক্ৃষ্তভাবে ভাবিত নাই করেন শয়ন । 

স্বপ্সলে সন্তোগ হয় অনেক ধরণ :॥5 

জাগ্রতে নাহি দেখি সেই সবমুখ। 

"নিদ্রা ঘে ভাডিলে তার” হয় মহাছঃখ ॥ 

তথাহি বিদঞ্চমাধবে- 

স্বপ্লে প্রাঞ্থিবিশেষোহন্য হবেগোৌন ইতীধ্যতে ॥ 

হ্বপ্রে! ছ্বিধাত্র সামান্তবিশেষত্তেন কীস্তিতঃ ॥ 

*সর্বাধিক” বাসলীজল! নানামভ কহে । 

স্ব মিশ্র কবি বলি এই সে উচিত হয়ে ॥ 

প্রথম €হতে বাসের কহিয়ে ধরণ । 

ব্নাস যে সম্ভোগ নাম একুই বচন ॥ 

তত্রাদে দর্শন-_ 

জল্পন স্পর্শন আব বত্ম বোধন । 

বন্দাবনে সমুহ বাস জলব্রীড়ারণ ॥ 
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' ফাগুদোল ফুলদোল হিন্দোল। শৃঙ্খল! । 

জলক্রীড়। অর্কপৃূজ1 *আর পাশা খেল।৯ ॥ 
কুণ্জে ভ্রমণ আর ১"সংকেত১* নন । 

শয়ন ১১হএত নিপ্রা১১ গান প্রয়োজন ॥ 

কপট-শয়ন ছ্যুৎক্রীড়! আর শয্যোথান । 
অহুনিশি সব লীল। ন1 হয় বাখান ॥ 

অনস্ত কৃষ্ণের লীল! অনস্ত শ্রখল]। 

সংক্ষেপে কহিএ এই ছুই চারি ল'ল1॥ 

অথ দর্শন-_ 

দৌোহে দ্ৌোছা ছুরাতরি হএত দর্শন । 

সেই সব লীল হয় বাস প্রয়োজন ॥ 

তত্র পঙ্দং বিচ্যাপতি-_ 

বিদগদ নাগরি স্থনাগর কান। 

দূরেছি রভসই পুরল পাচ বাণ ॥ 

১১[কান রুল মুখে কমল লাগাই । 

লাজে কমলমুখি মুখ পালটাই ॥ 

নখ দেই কাচ গেডুয়। বিদ্ীরি | 

ধনি কুচে চশপি কহলি সিতকারি ॥]:২ 

অথ জল্লন-_ 

১বাক্যের দুয়ারে করে১ গাঢ় পরিহাস। 

১*সহজ বাকো কছে কথা না বাসএ লাজ ১৭ 

বাচিক ন্বয়ংদৌত্য আগে করিয়াছি বর্ণন। 
এখন বাচিক কহি লীলা প্রয়োজন ॥ 

[গুড় পরিহ।স নানাবিধ হয়ে। 
কার্পণ্য পঞ্রিকায় বর্ণনা আছয়ে ॥)১ৎ 

অখ পরিহাস তত্র পদম্ ঠাকুরবংশী-_ 

১[বাই তোরে কে দিল অলকে তিলক 

হরজ জিন্দর ফোট1। 



১৫৩ রসকলপবলী 

কেব। বান্ধিতে তোরে শিখাইল এমন 

এমন লোটন ঝোট। ॥ 

উত্তর-_ 

হাম তোমার চড়া এ ভুবন সুলন 

আমর বেশ নাহি জানি। 

আপনি ্থন্দর কাল না হইলে পরে 

না! বোলে উপহাস বাণী ॥ ইতি 

তন্ত্র পদ্দম্-_ 

বাধ! মাধব বৃন্দাবন মাঝ । 

ছুহু পরিহাস দূরে রহ লাজ ॥ 

কান বিচারল মনমথ তন্ত্র। 

ধনি পসারল হভরতিরস জস্ত্র॥ 

এক গুণ কানু শতগুণ বাই । 

সহচবি হাস রস অবগাই ॥ 

উত্তর প্রতি পুন উত্তর দেল । 
কি কহব মাধব নিশবদ ভেল ॥ 

সঙ্গিনী রঙ্গে সব জয়জ্ঞয় ভাষ। 

দুরে রহল তহি গোপালদাস ॥ ৯" 

অথ ঢামালি কৃষ্ণপ্রিয়ানাম্ তজ্স পদ্মম্ শ্ীগোবিন আাঁচায্যগাকুর- 
ঘন ঘন বরিখে বিদ্ুরি ১'ললতে- 1 
তাহ। ছেখি প্রাণ মোর থরহরি কাপে ॥ 

ছোঁড় ছোড় অঞ্চল নিলজ মুরারি | 
লাজ নাহি তোর আন্মে হাম পরনাবি ১৮ ॥ 

২২[তে(ডলি কাচলি ১"ছি'ড়লি১* হার। 

২.মখবে+” বিদারলি পঙজোধব-ভার ॥ 

তা সঞ্চে ঢামালি করহু বনআরি। 

১ ১তুহু চঞ্চল বড়২, সে! তৈছে নারি ॥ 1২১ 
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»[মুক্তাক্রয়-_ 

কৃষ্ণ কহেন মুক্তা তবে আমি দিয়ে। 
ললিত! জদ্দি পুরস্কৃত্য আপুনি করয়ে ॥ 

মুক্তাচরিত্রে অনেক বচন চাতুরি । 
উত্তর প্রত্যুত্তর ঢামালি মাপুরি ॥ 
হে1লিতে ঢামালি কহেন সখীর নহিতে। 
কুষ্ণকে কহেন গাগরি উঠাইতে |)২" 

২৪[অথ মুক্তাচরিত্রে-_ 

কষ্ণ কহেন চন্দ্রমুখী বুঝি অভিপ্রায় । 
মুক্তার মুল্যে কাঞ্চনলতাকে দিতে চায় ॥ 

যগ্যপি সর্বাঙ্গে আছে কাঞ্চন অক্ষয় । 

বক্ষস্থলে সম্পুট ছুই হয় বত্ময় ॥ ইতি 

হোলি খেলাতে ঢামীলি কখন বহু হয়। 

নানাবিধ মংলাপ বণন। অতিশয় ॥ 

বিরলে ষগ্যপি এক সবীর লাগ পায়। 

চন্বন আলিঙ্গন করি বস্থ যে খসায় ॥ 
এক রুষ্ণ সে ষদি দেখেন সহচরী । 

বিবন্ধ করিঞ! নাচায় দিয়া করতালি ॥ 

মনোত্সবে গালি দেন কহি নানা মত। 

অরমিকে উপহাঁন রসিকে বিদিত ॥ 

তথাহি অমবে-_ 

গ্রবন্ধ-কল্পন-কথ!1। প্রবন্ধিকা-প্রহেলিকাঃ 1২ 

তন্ত্র প্রাচীন-_ 

তিন চরণ পর চরণে চলি জায়। 

জীব জন্ক নয় আহার জল থায় ॥ 
এ রাধে, এ বড় ধন্দ। 

মুণ্ড কাটিলে আহার করে ক্বন্ধ ॥ 



১৫৮ * বসকল্পবজী 

উত্তর-_ 

লোহার মুদ্গর হৃতার কায । 

পর মারিতে পরের কান্ধে জায় ॥ 

হে কৃষ্ণ, এ বড় ধন্দ। 

দ্বার দিয়! ঘর পালায় গৃহস্ত পড়িল বন্ধ॥ 

২৫[চাঁরি ফুল ধরে ফল ধরে চারি। 
চারি বিহগ ধরে কহ ববনারি ॥ 

চারি জ্িপদ সেই ধরে বহু রঙ্গে । 

চাঁরি চতুষ্পদ আছএ তার অঙ্গে ॥ 

স্থন স্থন স্থন্দরি প্রোহেলি প্রবন্ধ । 

বোলবি যোছে তুমি অকৈতব ছন্দ। 

জদ্দ নাহি বোলবি বহবি মঝু পাশ । 

গোপালদাস কহে অবধি ছয় মাস ॥.১« 

অথ স্পর্শন-_ 

মহারাস বুন্দাবনে * নানাষমত হনব হ। 

যত গোপী তত কুষ্ণ প্রকাশ বিষয় ॥ 

তথাহি-_- 

প্রকাশত্য ন ভেদেন গণযতে সহি ন পৃথকৃ। ইতি 

"বাহু মধ্যে" স্বন্ধে স্বন্ধে বাছ মধ্যে দেখি। 

তালা মধ্যে ছয়ে! ছয়োঃ ভাগবতে লেখি ॥ 

তথাহি-_ 

মধ্যে মণীনাং হেমানাং মহামরকতং ষথ। | ইতি 

শ্রীভাগ বতে-_ 

বলয়ানাং নৃপুরাণাং কিক্িণীনাঞ্চ যোধিতাম্। 

স প্রিয়ানামভূচ্ছন্দস্তমূলো রাসমগ্ডলে ॥ ইতি 

২”. অঙ্গন। ছুই মধ্যে মাধব ছুই দেখি । 
মাধব মাধব মধ্যে অঙ্গন ছুই পেখি ॥ 
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ভার মধ্যে মুখে বেণু বাধার সহিতে। 

এক মুত্তি সর্ববত্রে ভাষে প্রেমে সভার সহিতে ॥ 
সভার সহিত বাসলীল। সভে সুখ ভূঞ্জে। 

যত গোপী তত কষ লতা আদি কুঞ্ে ॥ - 

দ্বারকাঁয় মহিষী পুরের যেন বীত । 

নারদ দেখিয়া যেন হইল বিস্মিত ॥ 1২৮ 

চিত্রং বতৈতর্দেকেন মনসাং যুগপৎ পথক্ ইত্যাদি । 

ঘ্বারবত্যাং যথ! কৃষ্ণ প্রত্যক্ষ: প্রতিমন্দিরম্। 

এইমতে বুন্দাবনে বাসের প্রকাশে । 

একমুণ্তি সর্বত্রে পর্বলোকে ভাষে ॥ 

[ কষ্ণকণাম্বতে 1 

অঙজনামঙনামভ্তরা মাধবো মাধবং মাধবং চাস্তরে চাছনা। 

ইথমাকল্পিতে মণ্ডলে মধাগঃ সংযুগে। বেণন1 দেবকীনন্দনঃ ॥ 

তথাহি রসতন্ত্রে_ 

প্রমদাশতকোটিভিরকুলিতে ॥ 

অথ গান-- 

বেণু বাজাইয়! কৃষ্ণ করেন গায়ন। 

২*নানাবিধ বাগ করে*+ পঞ্চম আলাপন ॥ 

»*ভ্রীবাধিক। বেণু বাজান** অতি স্থমাঁধুরী । 

কত এক তালি দ্বিঞা ভিন্ন শ্রুতি ধরি ॥ 

তত্র পদং মহাজনস্য-_ 

একটী মুরুলী-রন্ধে ছইজন বাজায়। 

কাচ্চ শ্রুতি ধরে রাই পনু-গুণ গায় ॥ 

তথাহি-_ 
রাধায়োহনবংশিকাং মৌহতি মোহিতাচ্যুতাম্। ইতি 

৩১[ পারাবত গুমরে ধেন কে মধুম্বর | 
গৌরসেন গাদ্ধর্ব যে গান মনোহর ॥ 



শি সহ 
মা ৪ ৪ 

নু ছু % রা সখ ক 

সি এ 

দেশবিদেশী ভাষা! বাগ ভাল মানগী.. 

সপ্তন্বর জিনি মস্্ ঘোর বে ক্তান 1] 

গোৌবী কল্যাণ আব মজল গুজ্জবী । 

ভূপালী খধানশ্র।া কেদার বরাড়ি ॥ 

৩২[ নানামতে বাগ আলাপে ছইজন । 

উভয় করেন ছুই রসের আন্বাদন ॥ 

সপ্তন্থর তাল মান ক্রিয়া মান ষতি। 

লগঘু গুরু কলাবিধ স্বর সঙ্গ গতি ॥ ]*১ ইতি 

আদৌ রাগঞ্চালপেৎ পতী চ তন্তান্তরম্। 

অথ ধ্যান-_ 

নিতশ্ষিনী চুশ্থিতবক্ত পদ্মঃ 
শুকছ্যতিঃ কুগুলবান্ প্রমক্ডঃ 

সজীতশালাং প্রবিশন্ 'প্রদ্দোষে 
মালাধবরে! মালবরাগরাজঃ ॥ 

অথ বাগিণী তত্ত্রীযুখাদ্দক্ষিণ গুজ্জন্নীয়ম-_ 
নানাপ্রকার প্রবন্ধ যে বসের গায়ন। 

নানাবিধ বাছ্যিষস্ত্র বাজে প্রয়োজন ॥ 

তথাহি অমর-__ 

স্বদজমরুজাভেদাদহ্কালিঙ্গোদ্ধকান্টিয়ঃ ইত্যাদি 

মৃদঙ্গ মরুজ। বীণ1 বলকী ঝঝঝরাী। 

পিনাক খমক ডম্ফ কাংস্ত যে খ্রি ॥ 

ববাব পাখাজ মন্ীর করতাল। 

মধুর মাদল শব্দ পরম রসাল ॥ 

তাল মান কল! ব্ধপক গঞ্জন। 

অষ্ু তালি ধরণ জত প্রবন্ধ কথন ॥ 

দ্াক্ষিণাত্য হংসনীল গজনীল প্রবন্ধ । 

শ্ররাধিকার সঙ্গে নাচয়ে গোবিন্দ ॥ 



'অঁকাঙ্ছশ কোরক 

ভীবাধ। নাচক্তি আর দেব নাঁচস্তি । 

৯৬১ 

_ নান। জাতি যন্ত্র সঙ্গে থোক্ক থোস্ক বাঁজন্তি ! 

দিগ্দরশন লাগি কহিল ছুই চারি । 
অলাতচক্র ন্যায় যেন ফিরেন ঘুরি ঘুনি ॥ 

ভ্রকুটি করিএ কৃষ্ণ করয়ে নাচন | 
ংস ময়ূর গতি কুগ্তর গমন ॥ 

তাগুব নটন নাট্য নানাবিধ হয়। 

অঙ্গ-ভঙ্গী চালন কত কর-কিশলয় ॥ 

ক রাধা কৃষ্ু নৃত্য করেন এককালে । 

কতু রাঈ নৃত্য করেন সহচপ্ী মেলে ॥ 

কতু বাহু জোড়াজুড়ি লইয়। ব্রজনারী । 

গ্রন্থ বান্ল্য হেতু বিস্তার না কর্ধি ॥ 

অথ নর্তন-_- 

নৃত্যকে হলীশ কহি সমূহ যদি হয়ে। 

শ্রীগোহ্বামীর গীতাবলীতে বর্ণনা] আছে ॥ 

তথা হি-__ 

হরীশনৃতাম গুনাৎ চলঘদ্রাধাঞ্চলকুণ্ডলাম্। ইতি 

প্রবোধিনী বাছিতে নৃত্য করেন রাধিক1। 

চন্দ্রকান্তি চন্দ্রের প্রকাশ নুত্যের অধিকা ॥ 

যে নুত্য দেখিয়! কৃষ্ণ হল] উল্লাস। 

এশ্বধ্ স্কৃতি নহে যোগমায়াৰ প্রকাশ ॥ 

তথাহি-_ 

প্রবোধিনী-নিশানুতায-মাহাত্ময ভবদর্শনহ | 

তত্র পদম্__ 

১১ 

রাগ কেদার । 

দেখ সখি বৃন্দ! বিপিনে বিনোদ । 
বাইক সঙ্গে রঙ্গে কত নাচই 

মলয় সমীরে আমোদ ॥ ইতি 



3৬৭ রসকলবজী 

কা রাই নৃত্য করেন সহচরী সঙ্গে । 
কতু কৃষ্ণ নৃত্য করেন নানাবিধ রঙে ॥ 

কতু রাধা কভু কৃষ হুত্য করেন একুকালে। 

নানামত যন্ত্র বাগ নানামত তালে ॥ 

গঞ্জন ন্ধপক আড়টি অই্টতালি । 

ধরণ জোতি দশকোশী বিষম সমতালি ॥ 

নানা কলাগুরু পরম সরসা। রঙ 

ব্রাই কাছ নৃত্য দেখি সতীবা অবশা ॥ 

কুঞ্ধে ভ্রম-_- 

এক কুঞ্জ হেতে দোহে আর কুঙ্জে যান । 

কানন শোভা সকল কষ দেখান নিশম্মাণ ॥ 

অথ গোপালবিজয়ে-__ 

ভোব দেখ বাঁধা পন্ক ভাড়িম্ব-বব । 

জিনিতে চাহেন কিবা! তোমার পয়োধর ॥ 

ফুল জিনিতে চাহে তোমার অধর । 

বীজে দশন পাতি জিনিবে সকল ॥ 

অথ বপোলাস--_ 

সাক্ষাত বর্ণন কিবা সীকে যে কহে। 

রূপ-উল্লাস এই ছুই মত হয়ে | 

নায়ক বর্ণনা]! করে সেই বপোলাস। 

সৌন্দধ্য গর্বিত হস্স ত্বকীয় উলাদ ॥ 

তত্র পদম (উভয় বর্ণনা )-_ 

সখীমাহ-__- মাধব নয়াঁনে বয়ানে চাহ। 

পূর্ণ শশধর ০০ সেই নাম নিল” ॥ 
উপমা দিতে নাছি কাহ ॥ 

তক্রাপি চ পদম্-__ 

নায়কমাহ-_ বাম! অধিক চক্দিমা ভেল। 

কতেক জতনে কত অদতূত 

বিধি আনি ৩৭তুবে* দেল ॥ 



একাদশ কোবরক ১৬৩ 

সৌন্দধ্যগব্বিতা_- 

ত্রিভূবনে যদি তুলনা ন! থাকে । 

তবে কি ৩ৎউপযা*ৎ মোর দেয় ধীর লোকে ॥ 

কোটি চান্দ মোর নখ হেব কান্দে। 

বদন তুলনা মোর দেও পূর্ণচান্দে ॥ 
কোটি কমল মোর চরণ প্রকাশ। 

*৬নয়ন তুলনা কমলছি'*৬ উঠে হাস ॥ 

তত্র পদং মহাঁজনম্য-_ 

বিজন বনে বনে ভ্রময়ে দুহু । 

দোহার কান্ধে শোহে দোহার বাহ ॥ 

রূপে নয়ান ভুলে । 

কনকলতিক। রাই তমাঁলের কোলে ॥ 

তত্র পদং নরোতমঠাকুরস্ত-_ 

বাইর দক্ষিণকর ধরি প্রিয় গিরিধর 

মধুর মধুর চলি ঘায়। 
আগে পাছে সখীগণ করে ফুল বরিষণ 

কেহো। কেহো চামর চুলায় ॥ 

অথ বিপরীত্য [তত্র পদম্ ]-- 

“"[ উদশল কুস্তল ভার! । 

গলে দোলে মোতিম হার! ॥ 

মুরতি শৃঙ্গার লখিমি অবতার । 

যমুনা! জলে যেন দুধকি ধাঁর। ॥ 

দারুণ মদন বিকারা। 

কামিনী করত পুকব্খ ব্যবহার? ॥ 

কিহ্কিণী বণরণি মাঝে । 

জয় জয় ডিম মদন সমাঝে ॥ 

বসিক শিরোমণি কান। 

কহে কবিরঞ্চন ভান ॥ 1৩৭ 



৪৪ রসকল্পবললী 

অথ রপালন শ্রীকবিরাজঠা কুর স্ত-_- 
হোর দেখ অপন্ধপ ছান্দে। 

ঘুমের আলসে বহি সুতি রহল গে! 

কাছ নেহারি মুখচান্দে ॥ 

অন্যত্র 

মদদনমদ্ালসে শ্যাম বিভোর । 

শশিমুখি হেরি হেরি হাসি করু কোর ॥ ইতি 

»০»ল্াসের যে স্থান হয়ে” নানা মনোহর । 

কক বৃুন্দাবনে কভু কুঞ্জের ভিতর ॥ 

সু নিকুগ্জবনে কভু গোবন্ধনে | 
*সমাগেশখখর কাননে কু চম্পকের বনে ৪১ 

সংকেত বিপিনে কভু মাধবি মন্দিরে । 

“৭বত্রমন্দিরে কঙু মণিকুটিম ভিতরে ॥ 

নন্দীশ্বরে মিলন হয়ে কভু যে জাবটে । 

*“১কদম্বখগ্ডতে কতু*১ মানসগঙ্গাতটে । 

বাধিক। মন্দিরে কু কু নিজালয়ে। 
কভু বুঙ্গমহব্পে কু বুত্রবেদিচয়ে ॥ 

তান্গ'ল গন্ধমাল্য চন্দন কশীতল। 

ভক্ষদ্রব্য নাঁনা উপহার যে সকল ॥ 

শ্রন্দর পালস্কে শয়ন কু লভাচছে | 

সহচরি মেলি সব ব্যজন করসে ॥ 

অথ কপটনিক্রা__ 

কপট নিদ্রার ছল করি কু বহে নিকুদ্যমে | 

কখন সহজ সছখে পদোহে বহে ঘুমে ॥ 

অথ শহয্যাান__ 

৪০শেষ বাজি তল শঈস্র জাগান দোহারে ।*২ 

*এস্ভে মেলি লজ্জাতেগ যান নিজ ঘব্রে॥ 



তথাহি কণীস্বতে-_ 

কলক্কণিতকন্কণং করনিরুদ্বপীতা স্বর 

প্রস্তকু্তলং গলিতব্ুং বিতো:। 
পুনঃ প্রকৃতচাপলং প্রণয়িনীভুজাধস্ত্রিতং 

মম স্ষরতু মানসে মদনকে লশয্যোখ্িতম্ ॥ ইতি 

তত্র পদ্ম শিবানন্দ আচাধ্যস্ত-_ 

কুহসে নিকসঞ্জে বাভ জো রি অগোরি। 

কিয়ে লাবণিবণি জোবি কিশোরি ॥ 

পজনী-জনিত রৃতিরঙ্গ ভরে 

অঙ্গ কি অলস ভাতি। 

আধ আধ দিঠে দু'হু মুখ নিরথই 
লাজন্ু মিলন পিরিতি ॥ 

মুকুলিত কুস্তলে কুহুম-দাম দোলে 

লোলে অলকাবলি শোভা । 

লহুলছ হুাশি বিলাস ললিত মুখ 

দোহে দোহা যানল লোভ। ॥ 

নিজ নিজ মন্দিবে চলইতে পুন পুন 

দুভ মুখ-চন্দ্র নেহারি। 

অস্তরে উচছলল প্রেমপয়োনি ধি 

লোচনে পুরল বারি ॥ 

গদ গদ কগে কহই ন। পারিএ 

রহই না পারই সঙ্গ । 

সবহি সহচরী সহই নম পারুই 

দুহু দুলহ বস সঙ্গ ॥ 

৪*[ দ্রিবল মধ্যাহে বাম সম্ভোগ পরিচার। 

নান। রসক্রীড়। কতেক প্রকার ॥ 

প্রেম রাত্রিতে সেই মধ্যাহ্ছে দ্বিবসে। 

কোন রস কিছু করেন বিশেষে ॥ 15৭ 
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রসকয্পব্ী 

প্ররতিপতি-চরণ-বুগল করি সার। 
গোপালদাসের গতি নাহি আর। 

ইতি ভ্রীরাধাকৃষ্ণরসকল্পবন্লী গ্রন্থে প্রকাশকদন্বঃ 
নাম একাদশ: কোরকঃ লমাপ্তঃ 

একাদশ কোরক 

পাঠাস্তর' 

ঢাঁচৈতন্ত | ২ ঢা--লোকের প্রভু । ৩ ঢাঁ-প্র-_গৃ, মৃ--এই 

ঢা-জে কহি। & ঢ1--কহি। ৬ এই ছুই পংক্তি ঢা'র অতিরিন্ট'” 

ঢা নিত্র। ভাঙ্গি তাহার । ৮ সীর্ববাদি--]। ৯ ঢাঁদেবতা আর' 

ঢা-করেন। ১১ ঢ1ও শ_নিত্রা অলম । 

এই অতিরিক্ত অংশ ঢা পুথির । ১৩ 0 জল্পনা বাচিক। 

ঢাঢামালি মুক্তাঞয় নিগুঢ় নিধ্যাম। ১৫ অতিরিক্ত অংশ ঢা পুণির | 

ঢ-পুতে এ অংশ নাই । ১৭ বি-ক, ঢা-চমকে | 

বি-ক-_লাজ নাহিক তোর হাম পরনারি। ১৯ শ্রী--ছিওলি 

ঢা-নখে। ২১ ঢাঁতেহে। যৈছে চঞ্চল । ২২ এ অংশবি-ক ৫৭ 

এ অংশ মু-পুুতে নাই, ঢ1 হইতে গৃ. ঢা বাতীত শর ও বি-ক পু-তে আছে। 

এ অংশ মুল পুখি ভিন্ন কোন পুতে নাউ । ২৫ এ অংশ কোন পুতে ন 

£- শ্রী, ঢা ও বি-কর , মৃ-_ সমূহ জবে হয় । 

দ্র ও ঢা-_ বাহ বাছ। ২৮ শ্বীহইতে সংগৃহীত। 

ঢ-_নান! প্রকারে রাগ । ৩০ ঢা-বি- রাধিকার বীণাবাগ্চ | 

ঢা, বি-ক তে নাই । ৩২ ইহা বি-ক হইতে সংগৃহীত | 

গৃ-্চা, মু-কিয়ে হয়ে এহ | ৩৪ 81 তোহে। ৩৫ ঢা--উপাম। 

শ্-_নয়নে কমল তুলন। | 

গৃ-বি-ক, মুপু-ভে ইহা বিগ্ভাপতি ঠাকুরের রচিত বলিয়া বণিত আছে । 
ঞ-ট1-- সেই ত রাসের স্থান। ৩৯ বি-ক-_নাগরকেশর কভু চম্পক বনে 

শ্ী--কতু রঙ্ষমহুলে কু রক্কের মন্দিরে । ৪১ শ্রা-_-কতু কদম্বখণ্ডে কু। 

বি-ক-_সে রাত্রিতে সখি জাগাল দোহারে । 

স্রী--শেষ রাত্রিতে সখি জাগরণে দোহারে | 

শর বি-ক-_সভয় লঙ্জায়। ৪৪ ইহা| বি-ক হইতে সংগৃহীত । 



দ্বাদশ কোরিক 

-[ জন্স জস্স শ্ীকফটৈতন্ডত নিতভ্যানন্দ অবতার । 

আচশুাল আদি সভান করিল নিত্ভান্ন ॥ 1১ 

সভার ডপাঁক্স আছে প্রভূ তোমার কক্ষণায় । 

0ম? হেন অপনাধীর নাহিক উপাস ॥ 

ব্হাধের আচার মোন -আহাবে বক কাক । 

স্ব কুকুল সম এসংসাবের পাকত ॥ 

আ'মিহ হুইএ গর্দভ ঘোষিত গর্দভী । 
অক্জিতেক্দিক্স মুড হড মহাপাপী ॥ 
ভূত ৪ ভবিষ্যৎ আশি ষত পাপ আছে । 
«এ সকল আমিএওা অল্প হয্স আমান কাছে ॥ৎ 

অসার শুপিএ প্রত লইলু স্মরণ । 
আপন গুণে যে কনর মোল নাঁহিক ভজন ॥ 

একমাত্র হজে ভাগ্য জন্ম বছ্বংশ্ে ॥ 

ছুই চাবি €বষ্ণব পুর্ববপুক্ষষে প্রশহসে ॥ 
০বছ্যখণত্ডে গ্রামে নার সেন নাম । 

সমাজ করিল ৫বছ্য অতি অকন্ষপাম ॥ 

ভন বংশাবজলী হয়ে অনেক বিস্তার । 

করবি পণ্ডিত নাম আব ৫বজ্ঞতব আপার ॥ 

ফষশবাজ খান দামোদর মহাকবি । 

করিনবগুন আদি সভে নাজ সেবি ॥ 

চিন্রজ্জীব সুলোচন মহাভাগবত । 

চৈ তন্যচলিত্ভাম্বতে ৬আশছয্ে বিদিত ॥ 

চক্রপাণি মহানন্দ ছুই মহাশক । 

নীলাচলে ছুই ভাই প্রস্ভ্কে মিলক্স ॥ 

বঘুনন্দনের সেবক বলি প্রীত করিল! ॥ 
ছুই জনাব মস্ভকে নিজ চরণ ধরিল। ॥ 

মহানন্দকে কহিল €বফ্ঞজব অিঞ্ণন । 
০সবাধশ্ম কবি তুমি কলহ সাধন ॥ 



১৬৮ মা _ স্সকল্পবজী 
৮ ৬৮ চক্রপাঁণিকে "শ্রদ্ধা! করি কহিল টবষ্ব" । 

»পুত্রপৌতআাদিতে তোমার অনেক টৈভব ॥৮ 

তার আজ্ঞা পাঁঞ্া হই [ভাই] খণ্ডকে আইল । 

৯সরকার ঠাকুর অতিন পিরিতি কবিল! ॥ 

ব্ুন্দশবনচন্দ্রের সেবা ফিলেন করিতে । 

সেই ছুই ভাতার সেব। ঘোষকে জগতে ॥ 

চক্রপাণি চৌধুরীর পুজ্ নাম নিত্যানন্দ | 

বৃন্দাবনচক্দ্রের সেবা করে পরম আনন্দ ॥ 

তাহার তনয় চৌধুরী গঙ্গারাম । 
তার জ্যেষ্ঠপুত্র হ'ন শ্যামবায্স নাম ॥ 

তার ১০্পুত্রের নাম হএন ১” মদন বায়। 

বাধাকৃষ্জলীলা কথা সদাই হিয়1য় ॥ 

গোবিন্দলীলাম্বত ভাষা আব কল পফাবলী। 

নিরস্তর বাঞ্ধেন তেহে। বৈষ্ণব পদধূলি 
তাহার কনিষ্ঠ হইয়ে বামগোপাল নাম । 

কুলাঙ্গার কুশীল বিষন্ন তৃষ্ণাকাম ॥ 

পূর্বে করিএপাছি সকল নিবেদন । 

টদন্য নহে মোর এই সাহুজিক বচন ॥ 

অথ মধ্যাহ্ৃলীল।-_ 

দিবস মধ্যাক্ছে রাঁস সম্ভোগ বিচার । 

নাঁন। রসলীল1 হয় কতেক প্রকার ॥ 

যেমত রাত্রিতে হয়ে সেই মত দিবসে । 

১» কালোচিত বাস কিছু করেন বিশেষে ॥? 2২১ 

অথ দানলীলা-_ 

১২[ ছচ্ম ঘট্ট কিয়! দান নানাবিধ মাগে। 

পরস্পর বাক কহে দৌোছে অনুবাগে ॥ 1১২ 

বাহুদেব যজ্ঞ করেন মানস গঙ্গা পার । 

কহংসের বিনাঁস হেতু করেন বিভিচার ॥ 



ঘবাশাকোরক - ১৬৯ 

ভাগুরি মুনি যজ্ঞ করেন করিএ কৌশল । 

যে নারী ঘ্বতাদি আনে তার সৌভাগ্য সকল ! 
সখী সঙ্গে যান রাই ম্বর্ণঘট শিরে। 

১২পবান দেহ? বলি কৃষ্ণ নিবারণ করে ॥১* 

তথাছি দানকেলিকৌমুদী-_ 
ছন্পঘট্টতটাকুদ্বরাধিকাঁরোধনস্করু ॥ ইতি 

দানকেলিকৌনুদীতে দানের পর্রিপাটা । 

উত্তর প্রত্যুত্তর হয়ে দানলীল। ঘাট ॥ 

অথ বত্মসবোধন-_ 

স্র্য্য পৃ ছলে রাই পথে চলি যায়। 

এদ্ধত্য ১৪দেখিয়।১* কৃঝ্ হাথ দেয় গায় ॥ 

তথাহি গীতা বলী-_ 
চঞ্চল! মুঞ্চ পটাঞ্চলভাগম্। 

কর্বাণাধুন। ভাস্করষাগম্ ॥ 

অথ নৌকালীল1-__ 

মানমসরোবর হএ যমুনার পার। 

মহারম্য স্থান ১৭তথ1১৭ কেলির বিস্তার ॥ 

নৌকায়ে চড়াএগ লঞ। যায় গোপীগণ। 

আপনে কাগারি ১৬হএ?১৬ করেন ক্ষেপণ ॥ 

কখন ফিরয়ে তরী কখন জলে উঠে । 

ব্যগ্র হঞা জল সবে পিচে করপুটে ॥ 

সভার অঙ্গের বস্ত্র লঞন ভাঙজ। নায়ে দেয়। 

তথাপি স্থির নহে প্রাণভয় অতিশয় ॥ 

ক্ষেপে চুদ্ধন কাহাকে ক্ষেণে আলিঙ্গন । 

নানাপ্রকার কথ কহি চাহেন বমণ | 

তথাহি ব্বাধাপ্রেমামবৃতে-_ 

যমুনানাবিকগোপীপারাবারকতোগ্ঠমা। ইতি ভত্ত 



১৭9 রসকল্পাবঙ্লী 

তথাছি-_ 
আতরলাঘবহেতোমু রহর তরিং তবাবলম্ষে। 

অপণং পণমিহ কুরুবে নাবিক পুরুষে ন বিশ্বাসঃ ॥ কম্তচিৎ্। 

জলকেলি-_ 

সহচরী সঙ্গে ক করে জলকেলি। 

ক্ষেপে ডুবে ক্ষেণে উঠে জল পেলাপেলি ॥ 

তথাহি গীতাবলী-_ 
রাধা! সখি! জলকেলিষু নিপুণা। 

খেলতি নিজকুণ্ডে মধুরিপুপা ॥ ইতি 

অথ বংশীহরণ__ * 

বংশী রাখিঞা কৃষ্ণ জলক্রীড়া করে। 

কোন গোপী বংশী চুরি করে অবসরে ॥ 

ংশী না পাইঞা। কৃষ্ণ হয়েন ফাফর । 

বংশী পরিবাদ দেন রাধিকা উপর ॥ 

তথাহি গোবিন্দলীলাম্বতে-_ 

খল করোতি দুর্ববত্তং নূনং ফলতি সাধুবু। 

সব্যাজং ভ্রিয়তে বংশী সতী বাধ! তু দৃস্যতে ॥ 

মহাজনন্য--- 

ভাল হৈল্য বাশি আর বাশি গেল চুরি । 
আনন্দে মগন ভেল গোকুল রমণী । 

অথ মধুপান-_ 

বাধাকুগ্ডের এশান্যে আদি অই্কুগ্জ হয়। 

মধ্যাহলীলার স্থান সেই অতিশয় ॥ 

মধুযতী মধু লএ৪ দেন চাসকে । 

মধুপান লীলা সভে করে একে একে ॥ 

অথ পুম্পতোড়ন-_ 

অর্কপূজ। লাগি পুস্প তোলেন গোপীগণ । 

কৃষ্ণ আসি বাক্যছলে করে নেবারণ ॥ 



ঘাদশকোরক , 9৭১ 

অথ স্মরষজ্ঞ-_ 

১৮ কুন্দবন্পী কহেন বচন চাতুরী। 
সন্ত্রীক নহিলে নহ পূজার অধিকারী ॥১" 
গ্রন্থিবন্ধন করেন বাধার নিজাঙ্গ পূজন | 
কু পূজক কতু ব্রাহ্মণ এই মত ধরণ 1]১৮ 

অথ অরকপুজা_ 

অর্ক পূজা! করে সভে বিশ্বূপ হএঞা। 
নান। পরিহাস করে রভস করিঞা ॥ 

অথ দেবত। আরাধন-- 

১মগোমঙগল আদি দেবী করেন পূজন । 

নিকুঞ্ত বিছ্যারূপ কৃষ্ণ ধরেন জথন ॥ 

বিদপ্ধমাধবে লীল! সুন্দর বর্ণন1। 

বাত্রি মধ্যে এই লীল। করেন সুচন! ॥)১৯ 

অথ হিন্দোল।__ 

দিবসের মধ্যে হএ হিন্দোল ঝুলন। | 
গোবিন্দলীলামূতে হয়ে বহস্ত বর্ণন। ॥ 

নিজ কুণ্ডের অষ্টদিগে কুগ্ত মনোহর । 

ললিতাঁদির অষ্ট সথীর কুঞ্জ পরম স্ন্দর | 

২*[ অষ্ট কুঞ্জে অষ্ট বর্ণ নানা শোভা হয়। 

শ্বেত রক্ত পীত নীল স্যাম অতিশয় ॥ 

কুপ্ধের কহিয়ে এই মত মাধুরী । 
কুঙ্জের আভ। ধরেন সুন্দরী ॥ 

চারি স্তস্ত গাঁথ! রত্ব-সিংহাসন । 
বাধ। সঙ্গে কৃষ্ণ ঝুলেন লইয়। সিংহাসন ॥ 1২ 

হিন্দোল। মহাজনম্য--_ 
পছিলহি খতু পাহুখ আর্ভ 

বুখভাঙ মাগয়ে খন্ব ॥ ইতি 



১৭২ - রসকল্লবলী 

হিন্দোলা নামাই ঝুলত গোকুলচন্দ্ 
২১চৌখছার২১ রতন মনোহর 

বূতন জড়িত পালহ্ক ॥ ইতি 

অথ পাশ। খেলা-_ 

চুম্বন পণ করেন কণ্ঠের মণিহার । 

₹শীর পণ করি ২২কবে খেলার ব্যবহার, ॥ 

তথাহি শ্লোক-_ 

চুন্বনবেখুগ্রহধূতময়়ী বাঁধ] ধৃতাঞ্চল1। (1) ইতি 

তত্র পদম্ শিবানন্দ চক্রবন্তা-- 

বুন্দণাবনে রাধামাধব কেলি বিলাস । 

২! ছুহু শুভ অভিসারি খেলে পাশ। সার পারি 
কৌতুকে হান পরিহাঁস।]২ 5 

অথ কাণ্ড খেল৷ 

তত্র পদ্ম্-_ 

ফাগুয়! খেলত নাগর কান । 

রসবতি যুবতি হেরি বয়ান ॥ 
২৪[ ললিত। বিশাখা সঙ্গে বাঁধ] চন্দ্র/বলী । 
আনন্দে করে কেলি মঙ্গল হোলি ॥ 
ফাগু ফুলেল আবির দেহ ডারি। 
চৌদিকে গোপীগণ বোলে বলি হরি ॥১, 

তত্র গীতাবলী২৫-__ 

বিহরতি লহ বাঁধিকয়] রঙ্গী | 
মধুমধুরে বৃন্দাবনবোধপি হরিরিহ হর্যতরজণী ॥ 
বিকিরতি যন্ত্রেরিতমঘবৈরিণি রাঁধা কুস্কমপন্থম্। 
দয়িতাময়মপি সিঞ্তি মুগমদবসবাশিভিরবিশঙ্কম্ ॥ 

অথ রপোদ্গার-- 

পূর্বববাগ হৈতে যত ২৬ক্রমে২৬ বূস হয় । 
তাহার ডদগার করিলে রসোদগার কয় ॥ 



হাদশ কোরক 

২*[ তেঁছে! সব রস কথ। কহেন সখীকে। 

তেহো সব প্র বোধ কথ। কহেন তাহাকে ॥ 

তেহে! সখীকে সব কহেন মরম। 

প্রবোধ বচনে সখী করে নেবারণ ॥ 

অতএব রসোদগার দ্বিবিধ কহিএ। 

এই মত রমোদগার রসপুতি হয়ে ॥]1২০ 

অথ সবীবাঁক্যম্ 

তত্র পদ্দম-_ 

এ সখি শ্যামসিন্ধু করি চোর। 
কৈছে ধয়লি হিয়া কনক কঠোর ॥ 

অথ সখীপ্রতিবচনম-_- 

এ স্থি কি না সেকাহু,র প্রেম। 

আখি পালটিতে নাহি পরতিত যেন দবিদ্রের হেম ॥ 

হিয়ায় হিয়ায় লাগি) থাকয়ে চন্দন ন। পরবে অঙ্গে। 

গায়ের ছায়া বায়ের দৌসুর বাত্রিদিনে থাকে সঙ্গে ॥ 

অথ স্বয়ং বাকায-- 

তত্র পদম-- 

বুকে বুকে মুখে লাগিয়া থাকয়ে 

তকু মোরে সদাই হারায়। 

বুক চিরিয়া হিয়ার মাঝারে 
আমারে রাখিতে চায় ॥ 

মরম কহিলু মে! পুনি ঠেকিলু 

রঃ সে জন পিরিতি ফাদে । 

পিবিতি করিয়া ভাবে সে বহিলু 
ভালে সে পরাণকানে ॥ 

হার নহে পিয়। গলায়ে পরয়ে 

চন্দন নহে মাখে গায় । 

১০৩ 



১৭৪ বসকললবজী 

পাইয়া রতন জতনে বান্ধিতে 

বাখিভে সোয়াস্ত না পাক ॥ 

সাজাএল কাছা এ মুখানি মোছাঞা 

আদরে বৈসাঞ্া। কোলে । 

দীপ লএগ হাতে চাঁহিতে চাহিতে 
তিতিল নয়ান জলে ॥ 

মুখানি মোছাঞা সিন্দুর বনাঞ। 
আল্বা এ বান্ধয়ে কেশ। 

রুষ্দণস কহে এসব ভাবিতে 

পাঁজর হেল শেষ ॥ ইতি 

আত্মপরিচয় 

নাহি পটি গ্রস্ত ন। জানি কোন শাস্স। 

শ্ীরতিপতি প্রস্থ মোর এই ভরসা হয় ২»মাত্র ॥২. 
পরম দয়াল প্রহ করুণ। গ্রুর। 

অরদ্দোষ-দশিত প্রভু আমার ঠাকুর ॥ 

শেষকালে প্রভু মোরে করুণ কৰিলা । 
**পঞ্চতত্ব বিবরিএশ সকল কহিল! ॥২৯ 

পাধাকৃষ্-উজ্জললীলা-মাধুরধ্য অতিশক্স । 

রাগনিষ্ঠ। প্রেম সেবা «আশ্রয় বিষয় ॥০" 

এই সব কথা প্রভু কহিল অল্লাক্ষরে । 

আমার ঘষে মন্দ মেধ। নহিল অন্তরে ॥ 

সংকীত্তন কৰি প্রভু গেল। আতোহাটে। 
মহাপ্রভুর সানিধ্য গঙ্গাদেবীর নিকটে ॥ 

ব্ুন্দাবন নীলাচল করেন স্মরণ । 

বাধাকৃষ্জ চৈতন্য -১আঁর গদ্াধর চন্ণ ॥*৯ 

জোষ্ঠ মাসে শুক্রপক্ষে পঞ্চমী দিবসে । 

অপ্রকট হৈল। প্রভূ লোকে এই ঘোষে ॥ 



দ্বাদশ কোবক 

আমি সে প্রকটবূপ দেখি নিরস্তর। 

৩২অতি স্থবলিত দ্রেহ গমন মস্থর ॥০২ 
সদ! স্ফৃত্তি ছয়ে ষেন সেই কলেবব। 
জন্মে জন্মে হই যেন তাহার কিঙ্কর ॥ 

**অল্পকাজে পিতৃবিয়োগ না হইল অধ্যয়ন 1” 
মাত চন্দ্রাবলী দাসী করিল পালন! 

মাতামহ গৌরাঙ্গদাস মহাবংশ হয়। 
প্রমাতামহ মধুস্দনদাস বৈষ্ণব ০৪আশ্রয় ॥'5 
কুষ্* সংকীর্তনে তেহে! করেন বাঁজন। 

যাতে নৃত্য করেন প্রতু শ্রীরঘুনন্দন ॥ 

খণ্ডের সম্প্রদ1! বলি নীলাচঙ্গে কহেন । 

চৈভন্তচক্রিতাষুতে আছয়ে বিবরণ ॥ 

এই সব কথায় মোর উপধি ন1 লইব1। 

*৭যাহার কথ কহি তেহে৷ বৈষ্ণব জানিবা ॥ ২০ 

১৭৫ 

; আরম্ভ করিল গ্রন্থ প্রথম ৫বশাখে। 

বাণ-অস্ক শর ব্রহ্ম নরপতি শকে ॥ 

' সপ্ত মাস ৩৬অবলম্বনশ১ কান্তিকে সংপুর্ণ । 

স্থাপনার রজত শশা 

»“বুধবার দীপধাত্রা হইল পরসন্ন ॥৩* 

শ্রীবুন্দাবনচন্দ্রের সেব। মধ্যাহ্ন আরতি। 

পুস্তক হইলে টল্যাড দণ্ডবত নতি ॥ 

কেতুগ্রামে আরভ্ভ সম্পূর্ণ বৈদ্যখণ্ডে | . 

প্রবৈকব গোসাঞ্রি দর্শন পাইল। সেই দণ্ডে ॥ 

আচাব্যের প্রিয় রামচন্দ্র চক্রবর্তী ঠাকুর । 

গঙ্গা পার বপতি গ্রাম নাম ফরিদপুর ॥ 

০৮. প্রণাম করিয়ে আমি ভাছার চরণে। 

মোনে শিখাইতে ভেহে। করিলেন কথনে ॥ 12৮ 
সেই ক্রমে ভাঁষ! ৫কল না নিবে দোষ । 

প্রীরাধাকফ্ণলীলা খেলা কথাদি সম্তোষ ॥ 

বাধাকঞ্ণজলীল। ব্রজে ত্রিবিধ প্রকার । 

বাল্যপৌগগ্লীল। কৈশোর যে আর ॥ 



হ্ 

১৭ 

.. * এই তিন লীলায়ে ভাব হয় চারিমত 
চান্য সথ্য বাৎসল্য আর গোপীমত ॥ 

রাগাজগা গোপীভাবের পরম কারণ । 

অন্যের যে নাই এই শ্রবণ দর্শন ॥ 

পরম প্রিয় সখ্য হয় আব ক্জদাদিগণ। 

ভাবে ষে বুঝিল সেহে। করে আন্বাদন ॥ 

সম্প্রদাই বিন! জেবা দর্শন করে । 

অপবাধ হয় তার কষ্চবৈষ্ণবের ঘবে ॥ 

অবৈষ্ণব হঞা যদি কবে দবশন । 

নির্বংশ যায় পুন নরকে গমন ॥ 

অপ্রাকৃত বস যে প্রাকৃত করি জানে । 

তাহে হেন নারকি আব নাহি ত্রিভ্ুবনে ॥ 

২» কত দ্দিনে নিজাভীষ্ হইবে প্রবল । 

হৃদয় আনন্দ হবে জনম সফল ॥ 71২ 

অথ নিজাভী8-- 

ক'ত দিনে হবে মোর বুন্দাবনে বাস । 

কত্ত দিনে প্ুক্িব মোর ভাব অভিলাষ ॥ 

কত দিনে বাধাকফ্চচবরণ সেবা পাব । 

কত দিনে গুছ ব্ূপ নয়ানে হেবিব ॥ 

«"্ললিতাদি সহী দেখি হব পন্রস্পব 1৪ 
»১[ পসের কথা শরবণে ষে করিব নিরন্তর ॥ 

চাষ ব্যজন আর ভঙক্ষার কলি করে । 

বতিশ্রান্ত দেখিব দোহার কলেবনে ॥ 

সহচরীগণ মোরে আজ্ঞ। কৰিব । 

হাল মালাভবণ সকল জোগাব ॥ 

এ হেন অধম জনে ও হেন কপ হবে। 

পঙ্গু হঞএ্াা ষেন গিবি যে লভ্বিবে ॥ 

বামন হই এএ চান্দ পরিতে সাধ করে । 
অপবাধী হ.ঞ7] মনে কত সাধ করে ॥ 



১২ 

দ্বাদশ কৌরক রর ১৭৭ 

অল্প লোক হুঞা জেন চাহে বাধ্য ভারে। 

পাপী হঞা চাহে জেন স্থখ ভুজিবারে ॥ 
নামলীলাগুণ কভু না করে স্মরণ । 

গোপালদাস আশা কবে বাধাকফ্জে। চলণ॥ 

গ্রন্থেব স্মচী_ 
8৯ 

প্রথম কোরকে কৈল মঙ্গল আচরণ । 

দ্বিতীয় কোরকে কহিল "১নায়ক লক্ষণ*১ ॥ 

তৃতীয় কোরকে টৈল নায়িক। পরিবার । 

চতুর্থ কোরকে কহিল ভাবের বিচার ॥ 

পঞ্চম কোরকে ৫কল নায়িকা বর্ণন । 

ষ্ঠ কোরকে বিপ্রলস্ত দীগ্ দরশন ॥ 

সপ্তজমে কহিল * ভাব অন্গরাগ? ৭ । 

অঙ্ইমে কহিল অষ্ট নায়িক। বিভাগ ॥ 

নবমে কহিল ৪*বিরহভাব উদ্দীপন ।৭৭ 

দমে কহিল সম্ভোগ বিনরণ ॥ 

একাদশ কোঁরকে নান। লীল। কৈল। 

দ্বাদশ কোরুকে গ্রন্থ সম্পণ হইল ॥ 

নিজাতীষ্ট রূপ সব করি শিবেদন। 

রুষের অসংখ্য লীল। না হয় বর্ণন ॥ 

৪৫ভষাএ কবিতা ক্রম চিতে হয়ে ক্ষোভ । 

প্রবন্ধ করিঞা বোল এই সভে লোভ ॥ 

দোষ নাহি দিবে মোরে না দেখিয়া! আছ্য অন্থ। 

অন্রভাব করিলে সব রসের পাই অস্ত ॥ 

বৃতিপতিচরপ-যুগলে যার আশ । 

বাঁধাকষ্কণরপকল্পবল্লী কহে গোপালদাস ॥ 

ইতি শ্্রীরাধাকৃঞ্ণচরসকল্পবল্লী নাম গ্রন্দে 
দ্বাদশঃ কোৌরকঃ মাগুঃ 



১৭৮ রসকল্পব্লী 

অসংখ্য কোরক দাম বাসস্তিক ভূপ। 

বাধাকৃষ্ণ লীল। তাহে হএ অতি বূপ ॥ 

দ্বাদশ কোরক গ্রস্থ সম্পূর্ণ করিতে । 

১সম্বরণ না হয় প্রাণে ক্ষোভ হয় চিত্তে ॥+ 

মোর মনে নিরস্তুর এই অভিলাস। 

অহনিশিলীল! গানে করিয়ে নিধ্যাস ॥ 

যতেক বৈষব আছয়ে খিতিতলে । 

ভূত ভবিষ্বৎ কিব! বর্তমান কালে ॥ 

ত1 সভারে করি কোটি কোটি নমস্কারে । 

তা সভার চরণে অপরাধ নহে এ আমার ॥ 

সভার উচ্ছিষ্ট মুগ্রি হই তু" কুকুর । 
আমি ত অধম জীব তাহারা ঠাকুর ॥ 

ন1 পট়িয়া কবি পাগ্ডিতা হএ যেই জন। 

ঝাধাকষ্ণের হএ সেই রূপার ভাঁজন ॥ 

মনোবাঞ্চ। পূণ ২তার হএ সর্বক্ষণ২। 
এই বসকল্পবল্লী টঠকল সমাপন ॥ 

ইতি শ্রীরাপাকুষ্চরসকল্পবল্লী নাম 
গ্রন্থ সমাপ্ত 

দাশ কোরক 

পাঠাস্তর 

বি-ক- জগ জয় শ্রীনুসচৈতন্ত লীলা অবভার | 
করণ, করিয়া প্রেম ভুসন বিদ্ু!রি ॥ 

পা -এুহীত পাঠ, মু- আহারের কাজ 

গৃভীত পাঠ ৪1 ঢার, যু-্নস্দার বিপাক ৪. গু-্ী, মু-গধি্িত 
&/-- নকল গণিভে অল্প হয় মোর কাদে । ৬ ক্লী, ঢা-এ সব 

্ি-_ কহেন সংসারী বৈষ'ব | 

ইহা শ। ও টার পাঠ, যু পুত্র পৌত্রাদিকে আদি হএন বৈভব | 
ঢা-শীসরকার ঠাকুর অনেক । ১* ভী-_-ভৈষ্টা পুত্র চতুদ্ধরি। 
*হা--শ্রার পাঠ , যু কপন জে কিছু রস করেন বিশেষে । 



১ 

ঘাদশ কোরক রব ৭ 

ইহা-__বি-ক'র অতিরিক্ত পাঠ। ৯৩ শ্রী দান বলিয়া] কুচ নিবারণ করে । 

শ্রী, ঢা--করিয়। ১৫ উহ্ী--গ্রী-র পাঠ, মৃ--হএ 

শ্রী, ঢা, বিক- নৌক! 

ইহার পর বি-ক'র অভিষিক্ত পাঁঠ $-- 

আইসহ জদি জায় দিয় সুন্দাবন পুরে । 

আমার ঘরের চান্দলখির বিবাহ-_ কালিয়া সোন।বরে ! 

শঙামুদঙ্গ বাজে আর বাজে কাসি । 

ললিতা লৈঞা। 

এ ধান্ঠ ছুর্বা দিল রাধিকার মাণে। 

অযমুলা রতন দিল প্রাণনাপের হাথে ॥ 

্রস্থিবন্ধন কড় রাধার নিজাঙ্গ পূজন। 

বিখরূপ হৈঞা হয়েন পুরোহিত ব্রাক্ষণ ॥ 

গোবিন্দলীলা মুতে বর্ণনা আছয়ে । 

দিশ্দর্শন মাত্র লীল1 জে শিখিয়ে ॥ 

ইহ ঢা হহতত সংগহীত হইল এই অংশটা মূল পাঠ কিছু হবোব। । 

ইত1--ঢার পাঠ, মুন পুর পাঠ হি 

গোপাননাদিক দেশি করেন পৃজন । 

কভু নিকুগ্জ বিগ্য বং হয়েন ধরণ ॥ 

'বদগ্ধ-মাধবে লীল। সুন্দর ব্ণ্না | 

রাত্রি মধো এই লীলা! করেন সুচনা £ 

ত£1--বি-কর অতিরিক্ত পাক। ২১ ইভাবিকার পাঠ, ম-চৌগান্বা 

-ক--খেলা করেন বিস্তার, ঢা--বিহার 

উষ্তা টারপাঠ» ম-কৌতুকে পাশা খেলান হাস পরিহাস । 

ই1-বি-ক'র অতিরিস্ত পাঠ। ২৫ মৃ-_-গোবিন্দলীলামুত 

টি 

ঢা--উহা। পাই । 

-ভিহে! সথিকে কহেন কিবা সঘী ভাহাকে কহে । 

মতএব রসোগ্দার দ্বিবিধ প্রকার কহিয়ে ॥ 

আত্মপরিচয় 

বি-ক-একাস্ত ১৯ বি-ক--পঞ্চ দিবস কহিল বিবরি ঞ1 1 

ঢ1---পঞ্চ তন্বাদি রম কহিল। বিবরিঞ! | 
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বসকল্পবলী 

বি-ক- মাধুর্য অতিশয় ৩১ বি-ক- কহেন গদগদ বচন 

টা--কণে গদগদ বচন 

বি-ক-_জন্মে জন্মে ছুই ভাইয়ের কিন্করের কিন্কর। 

বি-ক, ও ঢাঁর পাঠ, মূ- কোমল দেহ হয়ে অতি অধায়ন। 

ঢ-_আশয় ৩৫ বি-ক- হরি কথ! কহি তিহে। বৈষঃব ড্ানিবা। 

ঢা--আরম্ত । ৩৭ বি-ক- বুধমুক্ত কুহু তিথি দীপ জাত্রা প্রজামন্ন 

ঢা-.তেহেো এক সেবকের শিক্ষার কারণ । 

আমারে শিক্ষাইতে করিল কথন ! 

ঢা এই ছুই পওক্তি ঢা-তে নাই । 

বিক--সলিতাদি জত সথী চৌদ্দিগে রহিব 

বি-ক--পরস্পর রসের কথা শ্রৰণে শুনিব ॥ ৪২ ট:--নায়পর বন 

বি-ক--ভন্ভি অনুরাগ ৪৪ বি-ক--সন্তেগ বিববণ : 

ঢ1--বিরহ ও উদ্ংপন । 

বিক-_ভাষ। কর ক্রমে অন্থুর হয়ে ক্ষোভ। 

ট1--ক্ছোভ না ভয় আকনয়ে চিছে। 

ঢা হু ভহাশচা নর্বাঙগিণ | 



জী বরামগোপালদাস_বিরিচিত 





শ্রীচৈতন্যতকজুসার 

জ্বাবাধাকুঝ্ুছৈতন্যায় নম । 

জযস জয় গুরুদেব জশ্বখর অবতার । 

সাহা? হইতে সেবকেবর হএত নিম্ভাব ॥ 

শ্রাগুরুচলণপন্সে কিয়! হদয় । 

£চতন্যতত্ব সংক্ষেপে কহিব আভিডশক্স ॥ 

শন শুন আবে ভাই করি নিবেদন । 

কলিধুগে হেন লীলা অকথ্য কথন ॥ 

সাঙ্জোপাঙ্গ পাানিষদদ &চতন্য অবভাব । 

নিগম আগম বুঝিভে বেদবিধি সাব্র ॥ 

কেবল ভকতেে জানে নিগুচ্ বেহার । 

বিশ্বাস করিক্স। শুন গ্রন্থুতত্বসাব্র ॥ 

১চতন্য পঞ্চতত্ব ভকত অআবতাব । 

গ্কষ্ঞতবসলীলা ষাহাত্তে বিস্তাব ॥ 

সর্বব অবতার সার চতন্যগো সারি । 

হশ কলা আদি সর্বেব আসিস মিসাই ॥ 

হোক 

কুষ্ঞবর্ণৎ হ্হিষ কৃষ্ণ সাঙ্গোপাক্গাআপাধদম্। 
ফজৈঃ সংকশর্ভন প্রাতযিধজস্তি হি সমেধসহ ॥ 

আগে অবভাবর পিতামাত গুরুজন আর । 

সর্বেব আনি আগে কষে $) বলে অবতভান ॥ 

আশছি ওক প্রথমে আপনি নান্রাসণ । 

আন্ধাকে শিষ্া করি ৫কল ভাগবত কথন ॥ 

তবে নারদ গোসাগ্রি হল ভাব শিস্ত্য | 
ভাহ। হইতে কত হা শিষ্তা পারশিষ্বা ॥ 



৯৮৪ বরসকল্পবলী 

বেদব্যাস নারদে উপাসন। ৫কল1। 

শুকস্থত হইতে কত শাখা হইলা ॥ 

ব্যাস গোসাঞ্ির শিল্তা ৫হল। মান্ধা আচাবধ্য | 
তাহার শিষ্ক পদ্মনাভ হএন মহাচাধ্য ॥ 

তাহার শিষ্কা নরহরি নাম দ্বিজবর ॥। 

তাহার শিষ্য মাধব ছিজ নাম ধর ॥ 

অক্ষোভ তাহার শিবা হয় জস্সতীর্থ | 

তাহাব শিষ্য জ্ঞানসিন্ধকু অতি বড় কীর্ত ॥ 

তাহার শিষা মহানিধি বিদ্যানিধি তার । 

রাজপুত্র তাহার শিষা জয়ধশ্ন [ নাম ]যাহার 

এহি প্রণালীতে বিষুঃ আশ্রয়ে সন্গযাস। 
বৃন্দাবন চিস্তামণি ভক্তিতে প্রকাশ ॥ 

ভাঁগবত-সমুন্দ্র হইতে কবিলু উদ্ধার ॥ 

ভক্তগণ বত্রাবলি পরাইল হাব ॥ 

জয়ধশ্ন মুনির শিষ্য পুকুযোভম চালি । 

বাসতীর্ঘ তার শিষ্য বড় অধিকারি ॥ 

শ্রীমান্ লক্ষ্ীপতি তাহার শিল্তা হয় । 
পুরী উপাধি তার অনেক শিষা হয় ॥ 

তাহার শিষ্য হইল শ্রমাধবেন্দ্রপুরী । 

বিরলে তেহে। কলবুক্ষ ভবতরি ॥ 

তাহে চারি ফল ধরে কেবল প্রেমমক় । 

যে যাহ? বাঞ্ধা করে সেহি সিদ্ধ হয় ॥ 

বাৎসল্য সখ্য দ্াশ্য আব যে উজ্জ্বল । 

চাবি শাখাতে ধরবে প্রেমভক্তিফল ॥ 

তাহার শিষ্য ঈশ্বরপ্পুবী উজ্জল অবভাবি । 
আপনে কৃষ্চচৈতন্য হয় শিষ্য তাহার ॥ 

রাধিকার ভাব কাস্তি হদয়ে পরিস্ষ। | 

ভক্তরূপে ফিবে সব ভক্তগণ লয় ॥ 

কত কত অবভার ঈশ্বরের হয় : 

পূর্ব অবভাবে মিলাল তথ চ নিত্য হয় ॥ 



জীচৈতন্ত তত্বসার ১৮৫ 

বঘুনাথে বদি মিশাল কৃষ্ণ পতি বূপে। 
তথ? চ জামদগ্নি থাকিলা ব্রাহ্মণশ্বক্ষপে ! 

ঈশ্বরের লীলা! কিছু না করে বিশ্বাস। 

অনিত্য অনস্ত শক্তি সাথেতে প্রকাশ ॥ 

কেশবভারতী পূর্বে সাস্তিপুনি মুনি | 

মথুরাতে যজ্ঞপত্রী কষে দিল আনি ॥ 

গীর। বন্ধ দণ্ড হাথে দিল সেহি কালে। 

নবদ্বীপ লীল1 এথ সন্ত্যানল করাইলে ॥ 

বঘুনাঁথে পড়াইল। বশিষ্ঠ তপোঁধন । 

সেহিরূপে গুরু গজাদাস সুদর্শন ॥ 

বুন্দাবনে গোলোক যেন শ্বেতছীপ নাম। 

নবদ্বীপ পরকাশ চৈতন্ভের ধাম ॥ 

গল! মিশায়। কালিন্দী আইল নবদ্বীপে । 

নবদ্বীপ বেড়ি থাকে ঠৈতন্য সমীপে ॥ 

মাভাপিত।1 শচীদেবী মিত্র পুরন্দর | 

নিশ্চয় জানিবে যশোদ। ব্রজেশ্বর ॥ 

প্রেমাআএ সদানন্দ ঘশোদাএ মিশায় । 

যত অবতারের মাতীপিতা স্থানে পায় ॥ 

কোৌশল্য। দেবহুতি দশবরথ কর্দম । 

সভে আসি একজ্রে হএত জনম ॥ 

বন্তদেব দেবকী রোহিণী আদি কলি। 

হড়াই পণ্ডিত পিতা পদ্মাবতী জ্ননী ॥ 

শ্রীনিবাসঘরণী মালিনী ঠাকুবাণী। 

পূর্বের অস্থিক1 নাম ধাত্রী জননী ॥ 
গিনিমার। নামে হয় তাহার ভগিনী । 

শ্রীনিবাসের ঘরণী নাম নারায়ণী ॥ 

কৃষ্ধের উচিষ্ট তেছে করিত ভক্ষণ। 

তে কারণে আলবাটি নাম কহিল কথন। 

বলভ আচাধ্য স্কত। লক্ষ্মী ঠাকুরাণী। 

আচাধা ঘটক যেন বিশ্বামিত্র মুনি ॥ 



উচশ বসকলবলী 

বিদর্ভের কন্ঠা সাক্ষাতে বিষুপ্রিয়া | 

সনাতন মিশ্রের ঘরে জন্মিল আসিয়া ॥ 

পৃরন্নে রুক্মিণী পাঠাইল ছদ্ম ত্রাঙ্দণ। 

সেই মতে কাশীনাথ জানিহ এখন ॥ 

চতুবাহুরূপে প্রভু পুর্ণ অবতার । 

অংশকল। আর যে শক্তি সঞ্চার ॥ 

পুরিলাম আষ্টজন অষ্ট মহাসিদ্ি। 

বত্রাখ্যান নব জন হএ মহানিধি ॥ 

চাব্রি চতুর্পছ আর হ্বাদশ গোপাল । 

চৌষটি মহাস্তের গণন করিব বিস্তার ॥ 

ধশ্ম অবতারে ভক্ত নাম লিখি জুত। 

চতন্ত অবতভারে ভক্ত নাম শিখি ক । 

প্রথম পন্ছ নিত্যানন্দ প্রভুর অংশ কয় ॥ 

একদ্দপে বলবাম লক্ষণ অংশ হয়। 

শেষক্ধষপে অনস্ত তেছে। প্রসন্ন বিলাস । 

সেহি ন্ধপ ধরি লিখিল বুন্দাবনদাস ॥ 

নিত্যানন্দের পু তনয় ভাহাব । 

পয়োধির সাবিবিহ্ব অংশ অবতার ॥ 

এই তিন পন্ধ পুন চতুর্পহু দেখি । 
মীনকেতন নামে নিতা?নন্দে লেখি ॥ 

নিত্যানন্দের প্রিয়া বস্থধ। জাহ্ুবী। 

কালা রেবতী নামক ছুই দেবী ॥ 

দ্বিতীয়ে পন অদ্বৈত সদাশিব অবত্বার। 

যোগমাক্স। ভগবতী গৃহিণী যাহার ॥ 

লিজনপে বৃন্দাবনে কষ্খের আবাাধন । 

ফোগমায়। করে কৃষ্ণলীলার কারণ ॥ 

শাস্তিপ্ুরে অদ্বৈতগোসাঞ্ি মেছি অবতার । 

সীভাঠাকুরাণী আছ্য। গৃহিনী যাহার ॥ 
হ্রীঅচ্যতানন্দ পন ভার পুত্র প্রধান । 

নবজলধবরতন্ মহাগুণবান ॥ 



শ্রীচেতন্যতত্বলার ্ ১৮৭ 

দ্বিতীয় পভ রঘুনন্দন বুন্দীবনক নর্প। 

বাঁধাকৃষ্ণ উজ্জ্ললীলাতে যাহার দর্প ॥ 

অপ্রাকতি মদন কৃষ্েের অংশ হয়। 

নয়নানন্দ মহানন্দ যাহার আশ্রয় । 

বসস্তকোকিল উজ্জ্বল মহালীল। । 

ভক্তরূপে বিগ্রহ সংকীক্কন আশ্বাদিলা 7 

কখন সংকীর্তনে মহাভাব হয়। 

তাড় বাল! কখন খসিয়া পড়য় ॥ 

চতুর্পনু বত্রেশ্বর পণ্ডিত অবতার । 
অনিরুদ্র তার প্রভু দেহেত সঞ্চার ॥ 

নৃত্য করিয়। তেন প্রত্ুকে দিল সখ । 

দশশত গাঞএন মোখ দেহ চক্দ্রমুখ ॥ 

গোপালের গুরু যাহার আপায়িত হয়। 
সর্ববগ্রন্ জানিলে তবে হয় কিনা হয় ॥ 

শ্রীনিবাস আদি প্রন্থুর পাবিষদগণ । 

নারদখষি পূর্বে যার আখ্য1 সর্বজন ॥ 

মুরারি গুপ্ত ঠাকুর জানিহ হন্তমান। 

পুরন্দর পণ্ডিত অঙ্জদ যাব নাম ॥ 

স্গ্রীব বাঁমচন্দ্র আর পুরী বিভীষণ। 

কহিলেন প্রভু নহে বীরের বণন ॥ 

ব্রন্মানন্দ হবিদাস জগৎ বিখ্যাত ॥ 

পুগুবীক্ষ বিচ্যানিধি ছদ্ভান সাক্ষাৎ ॥ 

ব্রাধিকার ভাবে প্রভুর বিরহ প্রতাপ । 

এহি লাগি কহে প্র্ু পুগুরীক্ষ আবে বাপ ॥ 

আগে নাম কহিব সকল গোপাল। 

নিত্যানন্দ অদৈত সঙ্গে যত রাখাল ॥ 

পূর্বে শ্ীদাম এখন নীম অভিবাম। 

ঠাকুর সুন্দর) পূর্বেবে আছিল স্থদাম ॥ 

বহ্ছদাম নামে পণ্ডিত ধনঞ্জয়। 

স্ববল সখা গৌবদাস পণ্ডিত মহাশয় ॥ 



৮০ বলকলবলী 

মহাবল নামে কমলাকর পিপিলাই ॥ 

ক্বাহু নামে উদ্ধাবণ দভ তোমাবে জানাই 

মহাবাছ মহেশ পণ্ডিত মহাশয় । 

লবঙ্গ নাম কালিক্স! কষ্ণদাস কয় ॥ 

€খোলাবেচ। নাম পণ্ডিত শ্াধব । 

পরিহাসে নিয়োজিল শ্রীমধুমঙ্জল ! 
হলায়ুধ ঠাকুর নামের সথ। প্রবল । 

দ্বাদশ গোপালের নাম কহিল সকল ॥ 

গৌক্রীদাস পশুতেবর আর তিন ভাই। 

উপগোপাল সব তোমাকে জানাই ॥ 

অদ্বৈত গৌসাই সঙ্গে উপগোপাল হম্ব। 

সীতাঠাকুরাণী সঙ্গে নন্দনী আদি কয় ॥ 
অষ্টসিছ্ধি ষড়বিতধি রহে ভাব সঙ্গে । 

ভক্তব্মপে মুক্তিমন্ত্র হে লীলা বঙ্গে ॥ 

কবি হরি আদ করি ব্রহ্মার দশ হুত। 

পৃর্বেন উদ্ধব অথন সন্ন্যাসী অবধূত ॥ 

সন্যাসী ব্রঙ্গচারী ক্ধরপে এ সব জনম । 

প্রছব সঙ্গে ফিবেন ভক্তি-পরায়ণ ॥ 

অন্ুমানি অষ্টসিদ্ধি মধুর বুন্দাঁবনে । 

অই্জনে অষ্টসিদ্ছি ধরেন সুবনে ॥ 

অনস্তপুরী স্খানন্দ গোবিন্ধপুরী নাম । 

কষ্তানন্দ বঘুনাথপুক্ষীর ব্যাখ্যান ॥ 

কেশবপুবী আর শ্রপুবী বাঘব । 
অণিমা ক্রমে নাম জানিবে এহি সব ॥ 

ন্ববিধি হেতে জেন নববত্ব হয় । 

শ্রনিধি বিগ্যানিধি শ্রীগর্ড রত্রময় ॥ 

কবিবত্ত বিদ্যার আচার্্যরত্র নাম । 

রত্রবাছ শুণনিধি স্থধানিধি আখ্যান ॥ 

এহি নবজন মাত্র নবরত্র জানি । 

প্রস্থুন্ন পণ্ডিত তবে ফিরেন অবনি ॥ 



শ্রীচৈতন্কতত্বসার ১৮৯ 

ব্রহ্মার দশ পুত্র ছিল উর্ধরেত ব্রতা। 

পরম ভাগবত সভে ভাগবত কহিত। ॥ 

সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী সেই সঙ্গে পরকাশ। 

নিরবধি করে সেহি পদযুগ আশ ॥ 
নরমিংহানন্দতীর্থ সত্যানন্দ ভারথি। 

নরসিংহতীর্থ চিদানন্দ মহামতি ॥ 

পুরুষোত্তমতীর্থ আর তীর্থ জগন্াাথ । 

শ্বীবামতীর্থ আর বান্ুদেবতার৫থ সাত ॥ 
আশ্রমে উপেন্দ্র আব গরুড় অবধত। 

উদ্ধারেত নবজন ব্রহ্মার নবন্থুত ॥ 

নীলাহ্গর চক্রবত্তী গর্গ মহাশয় । 

এহি লাগি প্রভু ভবিষ্যকথ। কয় ॥ 

গদাধর [ দাল ] পণ্ডিত গোসাঞ্ি রাধিকা প্রকাশে । 

গদাধর ঠাকুর রাধিকার বিলাদে ॥ 

পূর্সদে যেন চন্দ্রকাস্তি বাধিক। ইতিহাস । 

এই দুই রূপে চৈতন্তের প্রেম পরকাশ 

মধুবতি নাম সেহি নরহরিদস। 

প্রাণসখী রাধিকার সঙ্গেত বিলাস ॥ 

মুকুন্দদাঁস বুন্দাদেবী যেন বৃন্ধাবনে । 

শিয়া চন্পী চিরজীবি কবলোচনা লক্ষণে ॥ 

কাঞ্চনলত1 মগ্জরি মধুবতি সঙ্গে । 

সঙ্গোপন রূপে তার বাধিকাঁএ গুসঙ্গে ॥ 

লোঁচন গোপালিক। যার সঙ্গেত বিলাস। 

নিরস্তর গৌবাক্গ যান হৃদয়ে প্রকাশ ॥ 

সদাঁশিব কবিরাজ যেন চন্দ্রাবলি। 

জগন্নাথ গোপাল যেন তার্কাপালি ॥ 

পূর্বে জেন ললিত কৃষ্ের সাক্ষাতে । 

জগদানন্দ পণ্ডিত আছে কহে ত্রিজগতে ॥ 

বিশাখ। যেন শিক্ষা! করান রা'ধকারে। 

দামোদরস্বরূপ এছে করান প্রভুরে ॥ 



৪১ অলসকজবজী 

বনম্বালি কবিরাজ গোপিব বিলাস । 

চিক্রাদেবি সম ভাব করবেন পবুকাশ ॥ 

বঙ্গদেবি সম বঘুনাথ ভট্ট মানি। 
গদাধব ভট্ট আব স্থদেবি বাখানি ॥ 

তুঙগবিদ্যা প্রবোধানন্দ সরন্থ তী । 
রাঘব গোসাঞ্রঞি চষনক গোবদ্ধনবাসী ॥ 

ভূগর্ভ গোসাঞ্িও ভবে কহি ইন্দ্ুবেখা। 
কাশীশ্বর গে সারি যেন নব শশিবেখা ॥ 

বূপগোসা্ঞিল নাম শ্রীকপমজলি । 

সনাতন গোসা্ি ঘেন সতিমঞ্জরি ॥ 

বুনাথ গাসা্রির স্তবাবলিতে । 
স্বয়ং দধূপমঞ্জরী সী লিখিল তাহাতে ॥ 

শ্বস্ং দূপ গদাধন ভট্ট মপ্তরি। 

লোকনাথ গোসা্ঞি লবঙ্গকেলি ॥ 

গোবিন্দ মাধব আব বাক্দেব ঘোষ । 

কলাবতি লীলাবতি গানের সন্তোষ ॥ 

লীলা নানে পৃত্তী আছিল বুন্দাবনে । 
কুষ্েেন সবে লয় তবে সান গোপিগণে ॥ 

মোহ সব ভাবে ভক্ত সঙ্গে লইয়া] । 

বুন্দাননে নাট্যলীল। সতত বহিষা ॥ 

শিবানন্দ গোশাঞ্ের অভি শুব্ধমত্তি ৷ 

কুষ্ণকে স্রেহ করেন তেভ জনম অবধি ॥ 

তার প্রত্র ৫চতন্য বামদাস কবিকর্ণপুব । 

নানাবিছ্া। পর্িপুণ সকল বসে পুর ॥ 

পূর্বেল জেন সাবিশুক বেড়ায় ব্ুন্দ।বনে । 

০সহি মতে মহাপ্রভু পড়াইল তিনজনে ॥ 
পন্রমানন্পপুবীী ঘেন উদ্ধব অব্তভাব ॥। 

জগদানন্দ পণ্ডিত সত্যভামাবর ভাব ॥ 

দালমাদবর পণ্ডিতের বাক; নব দণ্ড । 

স্ব্যা যেন কৃষ্ণকে করেন শ্রচণ্ড ॥ 



শ্রীচৈতন্যতত্বলার ১৯১ 

খণ্ডি চক্রু সব্য। বোধোক্তি শ্রীকান্ত । 
তাছার অনুজ কহি শঙ্কর পণ্ডিত ॥ 

প্রভুর পাদপদ্মধ্যান বিদিত জগতে । 
(ভদ্রার] হৃদয়ে যেন কৃষু নিদ্্র। যায়ে ॥ 

তিলমাত্র মহাপ্রকু সর্বস্থথ পান । 

কৃষ্ণের ভক্ষণ সামিগ্রী তেন ধনিষ্ঠ। ধোগান ॥ 
সেইমত রাঘবদাস যে ঝাঁলি লয়! চলে । 
তাহার ভগনি দেমস্তি তথাই আছিলে॥ 

শুক্লাবর ব্রক্ষচারী যাঁজ্িক ব্রাহ্মণ । 

প্রন ঘারে অর্থ মাঙ্গি খাইল আপনে ॥ 

জগদানন্দ হির্ণ্যদাস যজ্ঞপত্রী ছিলা। 
একাদশী দিনে প্রভু অন্ন মাঙ্গি খাইল।॥ 

নন্দন ব্রন্ষচারীতে প্রভুর আবির্ভাব জানি। 

প্রলুন্ধ মিজের প্রর আবেশ বাখ।নি ॥ 

ভগবান আচাধ্য প্রহর ভক্ত হইল । 

বনমালি পণ্ডিত পূর্বেন মুষল ধরিল! ॥ 

গরুড় পণ্ডিত পণ্ডিত গঞ্চড় বলি তারে। 

গোপীনাথ হয়্য। অক্র,র বিহুরে ॥ 
ঠাঁকুরবংশী হুএন বংশী অবতাব। 

শক্ধর ন্যায় আছিল টৈষ্চব পরিচার ॥ 

শক্চর ঘোষ জেন ডঙ্কা বাজ্াইল।। 

ডস্কের বাছেত প্রভৃক মোহিল! ॥ 

গঙ্গাদেবী গঙ্গ। সম মাধব বসন্ত । 

ভাঙ্কর বললভ বিশ্বকম্মী যছু মহাস্ত ॥ 

ভিক্ষু বনমালী পূর্বে আছিল? সুদ্দাম।। 
ধন পায়। দুখ ভাবি পুন দিল কষে ॥ 

মকরধবজকর গাএন চন্দ্রমুখ । 

নসিংহানন্দ প্রহলাদ পান মনক্থ ॥ 

লোকনাথ কবিশ্চন্দ্র ামনাথ শ্রীনাথ । 

সনকাদি চারিজন ফিরেন প্রভূর সাথ ॥ 



১৪৯৭ বসকল্পবলী 

কাশীমিশ্র নীলাচলে আনন্দে বিহবে। 

মখুক্াীতে কৃষ্ণ যেন কুবজির ঘরে ॥ 

মধুকণে মধুব্রত যেন গাএ বুন্দাবনে । 

মুকুন্দ বাক দত যেন হুএ দুইজনে ॥ 

প্রতভাপরুদ্র মহাশয় গজপতি বাজা। 

ইন্দ্রত্যক্স দ্ধপে কবে জগন্নাথের পুজ। 7 

তাহার পুজ্র হবরিচন্দন মহাশয় । 

জগন্নাথের নিজ ভৃত্য মধুর আশয় ॥ 
সার্বভৌম ভট্টাচাধ্য বৃহস্পতির সমান । 

তাহার স্ত্রী শচীর মাতন্সেহ অনক্ষণ ॥ 

রায় রামানন্দ হএ এরশ্ব ব্য অভজ । 

এই লাগি পুক্র কছে আমার দেহ ভন ॥ 
পূর্বে পুজিল গোপী অজ্ঞনে কহিল । 

সেই কথা রামানন্দ প্রভুবে শুনাইল। ॥ 

অজ্জন মাঁধুধ্য ভেঞ্রি অজ্ট্রনের সবী । 

এশ্বষ্য মীধুধ্য তেঞ্ি প্রভুর সঙ্জে দেশি " 

এখানে রামানন্দ বাক ভবানন্দের নন্দন । 

গু পাগুব কভেন পাওুব নন্দন ॥ 

কালিদাস ঠাকুর যেন কছিঙ্গের ছুতিতা । 

গোপীগণের উচ্চঠভক্ষণ কবিতা ॥ 

মাধবী আদি আবু সী মহামতি । 

বাধিকাবর দাসী হঞএ মাধবী মালতী ॥ 

গোসাগ্ির নিজ ভত্য কাশী্ন গোবিন্দ । 

বুন্দ।বনে শ্রমে যেন শক? আব ভঙ্গ ॥ 

বড় হরিদাস আর ছে হবিদাস। 

ভুতাপুজ ব্ধপ ছুই জ্যেষ্ঠ ছুই দাস ॥ 

বামাই নন্দাই ভক্ত ভাবে ছইজনে। 
বাধিক। পূর্বে তাহাকে নিবধনে ॥ 

গৌপীনাথ আচাধ্য ঘেন গোপা ভারতী । 

সারঙ্গ দাস যেন তপন্থিনী যুবতী ॥ 



১৬৩ 

শ্চতন্যতত্বসার হ্ 

পৌর্ণমাপীর শিশ্ যেন থাকে বৃন্দাবনে। 
গোগপীভাবে গোপীভাব কেমত প্রমাণে ॥ 
সর্বভাবে ভক্তগণ চৈতন্তের সঙ্গে । 

কি কহিতে পারি লীল। হেন সব রঙে ॥ 

কবিভূষণে বৈষ্ব ত্রিবিধি নিকটে । 

উপরোধ কহি মোখে কহিল বণিতে ॥ 

শ্রীকষ্ণরাম সরকার পরমার্থ আমার । 

যত্র করি শিখাইল চৈতন্যতত্বসাঁর ॥ 

আমার দোষ নাহি কহিল বৈষ্ণব মতিমা। 

গোদাঞ্ডিকে স্ততিবূপে উপাধি গরিমা ॥ 
শ্বীরতিপতি চরণে ঘাহাঁর অভিলাষ । 
হতৈতন্ততত্বপীর কহে রামগোপাল দাস ॥ 

অনস্ত বৈষ্ণব জন্মিল পৃথিবীতে । 

কতরূপে বৈষ্ণব ফিরে কে পাবে চিনিতে 

বৈষঞ্ঞব সর্বেশখবর যার জাতি প্রধান । 

মান্দিনুখী কহে তার বিধান কারণ ॥ 

জগদীশ আচাধা হেন মহামতি । 

চন্রাহাস ছুই যেন বুন্দাবনে খিয়ান্ডি ॥ 

রামানন্দ সত্যরাজ হএন দুই ভ্রাতি।। 

ভাস্বতী কলাবতী যেন ব্রজের দুহিতা ' 

গোবিন্দের বড় হয় ছুই মহাশ্য়। 

বৈকুঠঠে আছিল) যেন জয় বিজয় ॥ 

আচাধ্যরত্র হইল তবে চন্দ্র শীতল । 

বিশ্বেশ্বর জেন দিবাকর ॥ 

শ্রীবৃন্দাবন বর্ণয়ে যেন ব্যাসনম । 

বললভভট্ট জান শুকদেবের মন্ম ॥ 

পূর্বে ধেন বড়াই করিল ধামালি । 

মেইমত গোবিন্দ আচাধ্য গীতাবলি ॥ 



১৪৯৪ বলকল্লবলী 

শ্রীকান্ত সেন জেন শ্রুতি কাত্যয়নী । 

পিবানন্দ সম্বন্ধে একান্ত তক্তি জানি ॥ 
জীনাথ পণ্ডিত না জানে অন্য দেবা । 

ব্রঙ্জে যেন পূর্বেব ছিল! কি ক্ষ্ণসেবা ॥ 

জগন্নাথ পণ্ডিত গঙ্গাবাস করিল । 

পুর্বে ষেন বেণুবন হুর্বাস। আনচ্িল। ॥ 

অনজ্ত আচাষা আর ছিজ হনিদাস। 

ক্ষলান্ন্দ ৮শন আর শ্রাহবিদাস ॥ 

হকয়ানন্দ আর কমলনএঞাঁন । 

শর আদি কবি যাখে করিলা বাখাঁন ॥ 

পুকুর সঙ্গে গোপি ভাবে রহে বাতিপ্িনে । 

ভাব অন্তব্দরপে মাত্র ভক্তগণে চিনে ॥ 

চৈভহু! ভক্ত যত গুহা অবতার । 

শ্বংগম নিগম বেদ বিধির পাব । 

তায ভক্তজনে মাত্র সবাতত্ব জানে । 

অংন্তম্ডাবে কতি কেহেো অন্ত্ভাবে জানে ॥ 

কহাকেই স্ভতি করি অন্ুভাবমন । 

তাহার সুখ হক প্রেমের কারণ ॥ 

কুতক কুবুদ্ধি জন বড় শঃখ পাযে। 

ানাকালে দিয়। সে শুনি উঠিষায়ে ॥ 

এ সকল্ লোকের ভাই ননকে গমন। 

জন্ম জন্মে হহখ পাএ নহে অকানণ ॥ 

ইনি চৈতন্যতন্ত্রস।রতন্ব সমাগ্ 



জী রামগোপালদাস-বিরচিত 

পাটনির্ণয় 





পাটনির্ণর 

জআীকুষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ । 

দক্ষিণাদ্দং নৈমিষাদ্ধং ঘত্র তিচ্ন্ডি সাঁধবঃ | 
স্থানং সিদ্ধমিদং ভেঃয়ং ত্* তীর্ঘং তৎ তপোলনন্ ॥ 

য্খানে ৫বষ্ব থাকে কনকথ। পানে । 

গঙাদি তীর্থ তাহাতে হয় অধিষ্ঠানে ॥ 

তই্ৈিন গঙ্গা যমুনা চ তত্র গোদাবনী তত্র সবম্বতী চ। 
সর্ববাণি তীর্থানি রমস্থি তত্র ষত্রাচ্যতোদারকথা প্রসঙ্গঃ ) 

'অতীর্থষকে তীর্থ করেন তৈক্ছব গোসাঞ্ছি। 

অতভএব সেহ স্থান দেখিতে দোষ নাঞ্ঞি । 

ধরেই 

তীর্থাঃ কুর্বন্তি তীর্থানি স্বাঃস্ছেন গদাঁভিত' 

প্রথমে লিখিব শ্রারষ্চচৈতন্তের ধাম । 

এবে তে! লিখিব গোপাল মহাস্তের গ্রাম ॥ 
টচতন্তের জন্মারদি বিলাপ যেইখানে । 

সংক্ষেপে কহিবে সেই গ্রামের বিধানে ॥ 

শ্রীবুন্দাবন মথুরা থারক1 নীলাচল । 

নবদ্বীপ খড়দহ শাস্তিপুর স্থল ॥ 

কণ্টকনগবু লইএএ অষ্ট কষ্চৈতন্যের ধাম । 

ভক্তগণ সহিত জাহ? সদত বিশ্রাম ॥ 

চতুবিংশতি স্থান আগেত লিখিব । 
মহাপাট ছাদশ তাহাতে সচিব ॥ 

এক ছুই ৫বষ্ণব ষাহা। তাহা পাট সাক্ষী । 
অনেক টৈষঞ্ব যাহ তাহা মহাঁপাঁট লেখি ॥ 



৯৮ বুসকল্পবল্ল 

অগ্রপশ্চাতের ন। কৰি বিচার । 

লিখনের ক্রমে যাহা হয়ে হসার ॥ 

বাঢদেশ মধ্যে শ্রাবৈদ্যথণগ্ড গ্রাম । 

মুকুন্দদাস নরহরি বঘুনন্দনের ধাম ॥ 

চিরঞ্জীব স্ছলোচন কবিরাজ মহানন্দ । 

কৃষ্ণ টবষ্ণবসেবা পরম আনন্দ ॥ 

গঙ্গাপার গ্রাম শ্রাঅগ্রন্বীপ নাম। 

গোপীনাথ প্রকাশ যাহা স্বয়ং ভগবান ॥ 

গোবিন্দ ঘোষ বান্থুদেব ঘোষ আনন মাধব ঘোষ 

যে স্থান দেখিতে হয় পরম সম্ভোষ ॥ 

নবদ্বীপ পার কলিয়! পাহাড়পুর । 

শীবদন দাস বংশীরসপুর ॥ 

কবিদত্ত মহাশয় ঠাকুর সারেজ । 

মহা প্রসব স্থান লীলাখেল। র্জ ॥ 

তাহার দক্ষিণে গ্রাম অমুয়। মুলুক । 
চৈতন্ত নিত্যানন্দের সেবা দেখিতে মহাক্খ ॥ 

গৌরীদাস৬ পণ্ডিত আর অনুজ কৃষ্দাস । 

হৃদয়চৈতন্যদাঁস অনেক প্রকশি ॥ 

তাহার পশ্চিমে ফুলিয়। গ্রাম নাম । 

রঘুবংশ যাহাতে স্থিতি অতি অন্গপাম 

জিবেণীর পার হয় কাঁচড়াপাড়। গ্রাম । 

কষ্ণবাম ঠাকুর যাহ। অতি অন্তপাম ॥ 

তাহার নিকটে হয় কুষারহট গ্রাম । 

শ্রিবাসপগ্ডিতের সেবা গৌব্বাঙ্গ অতি অন্থপাম ॥ 
শিবানন্দ মেন আর সেন শ্রীকান্ত । 

কবিকর্ণপুর আর ভকত একাস্ত ॥ 

শিবাঁনন্দ মেন আদি অনেক বসতি । 

মহাপ্রভুর স্থান গোপালরায় শ্রীমৃত্ি ॥ 
খড়দহেবর পশ্চিমে আড়িয়াদহ গ্রাম । 

গদাধরদাস ঠাকুর বসতি নিজ ধাম ॥ 



পাটনির্ণয় ১৯৯ 

উত্তরে পুরন্দর তার দক্ষিণে বাঁঘব। 

অনেক ৫বষ্জবস্বা পরম উৎসব ॥ 

তাহার নিকটে হয় পানিহাটি গ্রাম । 

রাঘবদাস ঠাকুর দয়মন্তির” ধাম ॥ 

ঞীরামদাসঠাকুর তাহাতে প্রকাশে । 

ষোৌলসাঙ্গের কাষ্ঠ বংশী কৰিল অনায়াসে । 

মহাপ্রভুর কেবল পিরিতির আভান। 

রাঘবের ঝালি দেখিতে পরম উল্লাস । 

হলদ। মহেশপুর আব বোধখানা । 

এক দেশের গ্রাম একই গণন! ॥ 

ঠাকুর সুন্দরের বসতি সেই স্থানে হয় । 

সদাশিব কবিরাজের বোধখানাতে [নিলয় ! 

তাহার তনয় ঠাকুর পুক্ষযোত্তয । 

মহাঁক্ষোব১১ মহাফল স্তর উম ॥ 

বীরলোক কৃষ্ণনগর ঠাকুর অভিবাম। 
তাহার ঘবণী মালিনী যার নাম ॥ 

বাস্ছদেব ঘোষের তাহা গৌনাঙ্গপুর হয়। 

যাঁদবসিংহের নবরত্র দেখিতে বিস্ময় ॥ 

চাতর। বল্লবপুর খড়দহের পার । 

কালিপুর শঙ্করারন্য শ্রীনাথ পপ্ডত সার ॥ 

রুদ্র পগ্ডিতে২ সেব। রাধাঁবলভ নাম । 

ভূুবনমোহন বূপ অভিনব কাম ॥ 

এই দ্বাদশ পাট লিখিএ মহান । 

আর দ্বাদশ পাটের করিএ বিধান ॥ 

আকাইহাঁটেতে ছিল ঠাকুর কৃষ্তদাস। 

বণুনন্দনের নৃপুর পাইল পরম উল্লাস ॥ 

অনাডিহি গ্রামে ঠাকুর গঙ্গাদাস। 

বটগাছি সালিগ্রামে কৃষ্ণদাসের নিবান ॥ 

বেলুটি অনস্তপুবীর মহিম? প্রচুর । 

বাঘনাপাড়াতে বংশী বামাই ঠাকুর ॥ 



গু বুসকলপবজী 

গুগ্তপাঁড়াতে সত্যানন্দ সরম্তী । 

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রেক্র সেবা পরম পীবিতি ॥ 

জীরাটে মকরধ্বজ আচাধ্য গঙ্জাদেবী। 
যশোড়াঁতে জগদীশ নর্তন পদবী ॥ 

তাহ হতে হালিসহর দিন দুই হয়। 

শ্রীবুন্দাবনদাল নারায়ণীর তনয় ॥ 

ভাগবত আচাধষ্যেবর বরাহনগর । 

সপ্ঘগ্রামে উদ্ধব মিশ্রি ক্গ্রীব মিশরের ঘর ॥ 

কাঁচডাপাড়। করন্দ সিথলগ্রাঁম । 

ধনগ্ুয় পণ্ডিতের সেবা অনেক বিধান ॥ 

এই চতুব্বিংশতি পাট করিয়ে প্রকাশ । 
জন্মভূমি লেখি লীলাখেলার প্রকাশ ॥ 

বেনাপোল গ্রামে হরিদ্াসের নিলয় । 

ফুলিয়াতে দিবস কতক আছিল যহাশয় ॥ 

বঘুনাথ দাসের গ্রাম চাদপুব হয । 

হুগলী নিকট গ্রাম সর্বলোকে কর ॥ 

কালিদাস ঠাকুরের বসতি সঞ্য গ্রাম । 

বাঙ্গলাতে গোম্বামী সকলের জন্মস্থান ॥ 

সিল্যটি ১ চাটিগ্রামে বিচ্যানিধির নিলম। 

একচাকা গ্রামে নিত্যানন্দের জন্ম ভয় ॥ 

ব্ামকেলি গ্রামে কানাহর নাটসাল। 

প্রভুর বিশ্রাম বাঢ়দেশে কত আছে বম্যস্থান 

জীব প্রতিজ্ঞ! বলে ক্ণেক বিশ্রাম । 

নওুপাড়। ঘাটিকুড়ি কহে সেই গ্রাম ॥ 

দামোদর পার বারাসভ গ্রাম হয় । 

নাগন প্ক্ুষোভম দাসের বনকুশ্ডাতে নিলয় ॥ 

ক্ষরভাঙ্গ! সুলতানপুর মহেশ প্ডিতের ঘর । 

দোঁগাছিয়। গ্রামেতে বলবাম দ্বিজবর ॥ 

স্রয্াযদাস সরখেজের বোদখানাতে নিলয় । 

উদ্ধারণ জগন্াথদাস মহাশিক় ॥ 



পাটনির্ণয় ২০১ 

গোৌড়ের ভিতরে পোখরিয়। গ্রাম । 

নুদিংহ ঠেতন্য্াসের লেব। প্রীবুন্দাবনচন্দ্র নাম ॥ 

তমোলোকে মাধব ঘোষের দেবালয়। 

হরিবিষুণ জগন্নাথ গৌরাঙ্গ আশায় 

প্ডত পৌসাইর বক্রেশ্বরের নীলাচলে বাস । 

গোপীনাথের টোটা গোপালপুর নিবাস ॥ 

উড়াা। দেশে গোপীনাথ আলয় নীলগিরি । 

চক স্ুবনেশ্বর কর্ণীট বিছ্যানগরি ॥ 

সোণাকাণ্যার পশ্চিমে স্থবর্ণরেখার পার । 

পশ্থরাজ পূর্বে প্রভৃর আছএ জলাধার ॥ 
তাহার পূর্বদিগ ছুই কোন হয়। 
দগুভাঁজ] স্থান খ্যাতি সর্বলোকে কয় ॥ 

আমদ ছৈগ্রাম পুফ্ষণিগ্বুন্দাবন | 

মেই স্থানেতে মহাপ্রভুর স্থান অবসর ॥ 

আতর কত কত স্থান আছএ উতৎ্কলে। 

(কমতে লিখিব তাহ! দৃষ্টে না দেখিলে ॥ 

ব্রঙ্গভমি নবদ্বীপ আর নীলাচল । 

গোপাল মহাস্তের স্থান আছএ সকল ॥ 

এই সকল স্থান দেখে বন্দে করএ শ্রবণ । 

'অঠিরাতে পায় বাধাকফেের চরণ ॥ 

মনবাঞ্চ! পূর্ণ হয় এশ্বধ্য নিরস্তর | 

নিন্বাপবাধে হয় বৈষ্ব কিন্কর ॥ 

নীলাচলে শ্বেতগগ। গঙ্গায়ের স্থানে । 

মহান্তের পাট সেই হইল লিখনে ॥ 

মাত অঙ্কুশ ত্রদ্দ সকল বসতি । 

মধুমাদ সোমবার শ্রীরামনধমী তিথি ॥ 
শ্রীরতিপতি চরণে যাহার আশ । 

পাটনির্ণয় কহে শ্রীপামগোপালদাস | 

ইতি পাটনির্ণয় সম্পুর্ণ 





প্রীরামগোপালদাস-বিরচিত 

ত্রীশ্রীনরহরি ঠাকুর ও শ্রীত্রীরঘুনন্দনদাসের 

শাখানির্ণয় 





শাখানির্ণয় 

শ্রীকফ্চৈতন্যায় নম: । 

শ্রীশ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর প্রভুর শাখা নির্ণর 

মূলবৃক্ষং গৌরমন্ত শাখা নব্হরিৎ প্রভেঃ। 
পরমানন্দদাসম্য ভক্ত্যা শাখাগণান,মঃ ॥ 

জয় জয় শ্রীকষ্ণচচৈতন্য অবতার । 
কলবৃক্ষরূপে ব্রেমশাখার বিস্তার ॥ 
শাখ। উপশাখা তাঁর অনেক বাটিল। 
মূলবুক্ষের পঞ্চশাখা খগ্ডেতে জন্বিল ॥ 

বটবুক্ষের নামাল খেন পুন বৃক্ষ হয়। 

পঞ্চশাখ। প্রবীণ হইল ভক্তের আশ্রয় ॥ 
ক্ষিতি নবথগ্ড মধ্যে খণ্ড মহাস্থান। 
সর্বত্র সৌরভ যাঁর মলয়জ সমান ॥ 

আনন্দ কল্পদ্রুয হেন ভক্তিফলের শোভ1। 

ভক্তগণের তৃষ্ণা নাঁড়ে সেই ফলে লোভা। ॥ 

তথাহি-__ 

বোঁমাঞ্চ!ঞ্িতবি গ্রহে। বিগলি তানন্দাশ্রধোৌতাঁননো। 

যন্তগ্াাববিভাবনাভিবভিতে] নিদ্ধ/'তবাহস্পহঃ | 

ভক্িপ্রেমপরশ্পবা পবিচিত্ঃ সছ্ঃ সমুৎ্পছ্যাতে 

সোহয়ং শ্রীরঘুনন্দনে। বিজক্সভামানন্দ কললদ্রমঃ ॥ 

পঞ্চশাখার বিবরণ শুন দিয়া মন । 

মুকুন্দ শ্রীনরহরি শ্রীরঘুনন্দন ॥ 
চিরঞ্জীব স্লোচন খগ্ডবাসী ভাই । 

যদিও গ্রন্থে আছেন তবু শাখাতে জানাই ॥ 

মুকুন্দদাস বাঁজবৈছ্যের ষত শাখা হয় । 
কাহার শকতি তাহু। বিবত্রিয়া কয় ॥ 



১০০ 

শ্ীমজ্রপগোহ্বামিনেক্তিহ 

বসকলবলী 

সরকার ঠাকুরের শাখ। করিয়ে বিস্তার । 

প্রধান প্রধান শাখার করিয়ে প্রচার ॥ 

বৃন্দাবনে প্রাণলখী নাম মধুম ভী। 

অইসবী সঙ্গে বাসন্তী কুঞ্জে স্থিতি ॥ 
নখলবস্্র পরিধান গৌর কলেবর । 
বাধারুষ্ড অভিমত সেবাঁতে তৎপর ॥ 

মধুপান পুষ্প যোগান চাঁমর বীজন । 

অঙ্গ মাজ্জনাদি আর পাদসন্বাহন ॥ 

সখী দুততী দাঁপী এই তিন অভিমান । 

গান্ধর্বার অন্ুগ! হন যথের প্রধান ॥ 

অ্টকুঞ্জ মধ্য কোণে উপকুত হয়। 

শ্রিয়সখী প্রাণসববী প্রথক আশ্রয় ॥ 

শ্রীবৃন্দাবনবাপিনে বসবতীবা ধা ঘনশ্তাময়ে। 

রাসোলাসবসাত্সিক। মধুমতী সিদ্ধানগা যা পুরা 

সোহয়ং শ্রসবকারঠকুর ইহ প্রেমাথিনাং প্রেমদঃ 

তপ্রমানন্দমহোদধিবিজয়তে শীখণ্ুভখগুডকে ॥ 

টেতন্ের সঙ্গে প্রকট নরহরিদান । 

তাহান সঙ্গে সখীগণ রহে আশপাশ ॥ 

পুনে কাঞ্চনলত। প্রকটে কানাই । 

তার পুত মদনবায় শাখাতে জানাই ॥ 

যাঁর শুহত্য পে হয় ভুবনমোহন । 

মদনমঞ্জরী পুর্বে সখীতে গণন ॥ 
একচক্ষে ধান্না। বহে পুলক একঅঙ্ে । 

অল্পমীত্র বণন ৫কল গুণের প্রসঙ্গে ॥ 

তাহার এন্জ শাখ। শ্রীবংশীঠাকুর । 

কুষ্ণরসে উনমাদ বাহ নাহি স্ফুর ॥ 
দুইজনার সখা যত পুত্র পরিবার । 

কে কহিতে পাবে তাহ। শকতি কাহার ॥ 



শারানির্ণয় 

গোপালিক1 নামে সখী ছিল গোপকুলে। 

গোপালদ্রাসঠাকুর সব খণ্ডে বলে ॥ 

ঠাকুরের শাখ। তি হ ব্রত অকুমার । 

শিষ্য প্রশিষ্য যার ভূবনে বিস্তার ॥ 

থণ্ডে বাটি তকিপুর গ্রামেতে আশ্রয় । 
কেহ ত্রহ্গদৈত্য ভয়ে সে বাটীতে নাহি বয় 
(সই দৈত্যে প্রসাদ দিয়া মুক্ত করিল । 

গ্রামের সকল লোক প্রত্যক্ষ দেখিল। ॥ 

আর এক শাখা বৈদ্য লোচনদাঁস নম ।. 

পুর্বে লোচনা সখী যার অভিমান ॥ 

শ্রীচৈত্তন্তলীল। যেহু করিল? বর্ণন । 

গুরুর অথে বিকাইল। ফিরিজি সদন ॥ 

তার মেবকের কথা অকথ্য-কথন । 

মুততক শরীরে সেবক পাইয়া জীবন ॥ 

যমদূত আমি তউহে! সাক্ষী বোলাইল]। 
লোক বিখ্যাত মের যাতনা এড়াইল। ॥ 

গাকুবের শাখ। চক্রপাণি মজুমদার । 

জনলানন্দ নিত্যানন্দ পুত্র যাহার ॥ 
চক্রপাঁণি মহান্ন্দ গেলা নীলাচল । 

গ্রগৌবাঙ্গে নিবেদন করিল। সকল ॥ 

গহে চক্রপাণি তুমি সরকার-সেবক । 

ভূমি পুত্র পৌত্র তব হইবে অনেক ॥ 

অহানন্দে কহিলেন বৈষ্ণব অকিঞ্চন । 

বখুনন্দনের হও তুমি কপার ভাজন ॥ 

প্রন আজ্ঞ।য় ছুই ভাই শ্রথণ্ডে আইল]।। 
শবুন্দাবনচন্দ্রের দেব। আরস্তিল। ॥ 

তাহার তনয় শ্ীনিত্যানন্দচৌ ধুবী । 

যদিও বিষয়ী কিন্ত আশ্রয় নরহুরি ॥ 

জনানন্দের কথা শুনহ সাবধানে । 

বহে বিশশত জন যাহার কষাণে ॥ 

স্ 



ন২ ৩৮ রসকল্পবজী 

দ্বিপ্রহ্র পাঁট করে বিকালে নাম লয় । 

এই সব লোকাতীত খেয়াতি আছস়্ ॥ 

দিথিজয়ী নাম কবি ঠাকুবের শাখা । 

লোকানন্দ আচাব্য পণ্ডিতে করি লেখা ॥ 

শ্ীগৌনাঙ্জগে কহে মোর এই কট হয়। 
যে মোরে জিনিবে তার করিব আশয় ॥ 

ঠাকুরের স্থানে তিহে? হইল! পরাজয় । 

নীলাচলে ৫কলা ভেহে। চরণ আশুয় ॥ 

* ধ্যানং যথ1--- 

অজ্ঞানতিমিবান্কষোহহং জ্ঞানার্ণবহৃধাকরম্ । 

আশ্রয়ে শ্রীনরহরিং শ্রাগুরুূং দীনবৎললন ॥ 

ভক্তিনা রসমুচ্চয় গ্রন্থ ধাহার । 
গৌরাজের সিদ্ধান্ত পুরাণে ব্যাখ্যা তার ॥ 
ঠাকুরের আর এক শাখার শুন কথ।। 

কৃষ্ণপাগলিনী নাম ত্রাক্মণ ছুহিত ॥ 

তারে কৃপা কি পাঠাইল। নবছ২পে । 

বিঞুণপ্রিক্া দেবীর সেবা করিলা সমীপে ॥ 

উাহার সেবক এক বামষ্দাস নাম। 

একরব্ববপুরে আছে সেবার বিধান ॥ 

চন্দ্রশেখব নামে €বছ্য আছিল খত্গুতে । 

যাঁর বসভবাটী খণ্ড ক্ষেত্রের ভতলাছতে ॥ 

বসিক বায় বিগ্রহ তার ০সবা অভিশয় । 

স্বর্ণগাঁকুন বলি মোগল বেটিল আলম় । 

বক্ষে রাখিল? ঠাকুর তবু না ছাড়িল।। 

চন্দরশেখবেন মুণ্ড মোগলে কাটিল। ॥ 

কাটা মুড পুনঃ পুনঃ বোলে নবহবি। 

সে সেবংতে গোপালদাস ঠাকুর অধিকারী ॥ 

লম্্্ীকাাস্ত নাম শাখা ঠাকুর পুজাপ্পী। 

তাহার বিখ্যাত কথ। আছে ছুই চারি ॥ 



শাখানির্ণয় স্২৩৯১ 

গৌরাজদাস ঘোষাল আছিল একজনে । 
তার বাটা ধুপুক্ষরণীর অগ্রিকোণে ॥ 
মধুস্থদন দাস বৈদ্য কীর্তনের বাএন। 
নীলাচল সম্প্রদায়ে আছয়ে লিখন ॥ 

ঠাকুরের শাখা এক মিশ্র কবিরত্ু। 

শ্রী সেবায় তার অতিশয় যত্ব ॥ 

এডুযায় গ্রামে হয় তাহার বসতি । 

শিলা প্রশিষ্য অনেক আছয়ে খেয়াতি ॥ 

বূপপুবের শাঁখ। কৃষ্ণকিহ্কর দাস। 

গোবিন্দ রায়ের সেবা যাহার প্রকাঁশ ॥ 

কুলাই গ্রামেতে ছিল। কবিরাজ যাদব । 

দৈত্যাবি কংসাঁরি ঘোষ কায়স্থ এসব ॥ 

মহাপ্রভুর সেবা! করি মানস করিল। | 

স্বপ্রযোগে মহাপ্রভু তারে আজ্ঞা দিল। ॥ 

এই নিপ্ববুক্ষে বিগ্রহ করহ নিশ্মাণ। 

মঙ্গযারূপে বিশ্বকম্ম! করিবে বিধান ॥ 

ছেণট বড় মধ্যম তিন ঠাকুর বনাইল?। 

সেইকালে সরকারে বিগ্রহ সমপিলা ॥ 

ছোট ঠাকুর আনিলেন খণ্ডের বাণ্ডতে 

মধামে পাঠাইল। গঙ্গানগর সেবাতে ॥ 

বড় ঠ।পুর বড় রূপ কাহ। নাহি ষায়। 

গার আকষণে তিন ভূবন ভুলায় ॥ 

বিছ্যানন্দ পপ্ডিত নাম পণ্ডিত অকিঞ্চন । 

গদাধর ঠাকুরের হন কপার ভাজন ॥ 

কণ্টকনগর হয় মহাপ্রভু স্থান । 

তোম। সেব। স্বীকার করিবেন চৈত্ন্য ভগবান ॥ 

ঠাকুর আজ্ঞায় ঠাকুর টয়া আইলা । 

বনের ভিতবে এক ঝুপড়ি বান্ধিল। ॥ 

ভিক্ষার চাউল আর তোলে বন্ শাক। 

তাহার ঘবণী যত্বে করে অন্ন পাক ॥ 



নই১৩ বুসকল্লবলী 

সেই ০ভাজনে তুষ্ট হন শচীর নন্দন । 
আব এক কথা বলি শুন দিক! মন | 

একদিন বীরচন্দ্র গোলসাগ্রিঃ আইলা | 
পণ্ডিতের সেবা দেখি সন্তুষ্ট হইলা ॥ 

বিভ্যানন্দে আজ্ঞা দিল! না যাহ ভিক্ষাতে । 

ঘবে বসি সসার হবে ভোমার সেবাতে ॥ 

ক্রাস্তি পুণিমাযক় যাবত্রি আইসে সকল । 
তাদের ভিক্ষায় পৃণ হয় পণ্ডিতের ঘর ॥ 

কেহ জলাধার দেয় স্বর্ণের ঝারি । 

ব্রন্ত ভষধণ কেহ কেহ তভাঁজনের থালি ॥ 

কাহাকেও আজ্ঞা করেন মন্দির তুমি দেহ। 
দছ্নে দিনে সেবা বাড়ে অপুর্ব কথা এহ ॥ 

নরহরিকে কহে সবে নবরহবি-চৈতন্য । 

এ] জানিয়। মূঢ় লোক কহে তাহে অন্য ॥ 

ধম্ম না জানিয়া জীব কহে অন্ত ভাষ। 
যম যাতন। পাস্স আর হয় সর্বনাশ ॥ 

নবরহবি-চৈতন্য হল ইহ(বও আখ্যান । 

নরহবি-টচতন্য শ্রীমহাপ্রভুর নাম ॥ 

শাখা উপশাখা ঘত ত্ভবন ভিতরে | 

কাহার শকতি তাহ কহিবালে পারে ॥ 

প্রাচীন নেবক মুখে কবিয়া শ্রবণ । 
অল্রমাত্র শাখাগণের করিল বর্ণন ॥ 

বৃভিপতিচবুণে করিয়ে অভিলাষ । 

সরকাবু-ঠাকুবের শাখা কহে বামগোপালঘাস 
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শ্ীপ্রীরঘুনন্দনঠাকুর প্রভুর শাখা নির্ণয় 
জয় জর বথুনন্দন কন্দর্প অবতার । 

বাধাকষ্ণের উজ্জ্বল রস ভূবনে বিস্তার ॥ 

রস রূণিক হয় অ।র হয় রসাশ্রয়। 

পৃথক হইলে রস পরবশ হয় ॥ 

তথাহি-_ 
বুসোহস্তি রসিকোহপ্যন্তি নান্তি তত্র রপাশ্রয়ঃ | 

রসঃ পরবশশ্চৈব ষঃ পরঃ পর এব সঃ ॥ 

বসন্ত-উজ্জল মদন অন্য লখ| নয় । 

উদ্দীপনালহ্গনে রস বাটে অতিশয় ॥ 

উপাধনা কাণ্ড কনপ ছাড়া নয়। 

বশীকরণবিদ্য। কামগায়ত্রী মন্ত্রে কয় ॥ 

কৈশোর মন্ত্রেতে কামবীজের মহিমা । 

আগম-তন্থে এইসব বিষয়ের সীমা ॥ 

চেতন্তের সঙ্গে গথুনন্দন অবতার । 

চৈতন্তের অনুভাব মহাঁভাবের বিকার ॥ 

কৃষ্ণের অংশব্ধপে কখন ধরে অঙ্গ । 

মহারাসকালে তি হ হয়েন অনঙ্গ ॥ 

'তথাহি প্রপ্রীনিবাসঠকু রম্য-_ 

লোঁকানাং কলিকাঁলঘোরতিমিবৈরাচ্ছাদ্যিমণনাত্মন।- 

মাচগালমহামহোৎসবকরো! যঃ কৃষ্ণলংকীওউনে । 

ভক্তিভভাগবতী যদুক্তিসুধয়। প্রংসাং সমুজ্জস্ততে 

লৌহয়ং শ্ীরঘুনন্দনে। বিজক্তাঁমংশীবতাঁরো। হবেঃ ॥ 

অন্তরে প্রকৃতিভাব বাহা নটবর। 

মহাঁভাঁব বিকারে পুর্ণ সব কলেবর ॥ 

বাঁন নর্ভনে তাঁর বাল? পড়য়ে ফাটিয়া । 

বিরহ গান শুনি বলয়। পড়েত গলিয়] ॥ 

রাধার আবেশে নাচে কেহ নাহি জানে। 

সখ্যভাব বলি অবোধ জনেতে বাখানে ॥ 



খই ই রসকলবলী 

তথা হি-_- 
কেকা-পুচ্ছশিখশ্ডিনীত্যা দি-_ 

আচাধ্য ঠাকুর বৃন্দাবন হইতে খণ্ডে আইলা । 

বধুনন্দন-স্বব্ূপ মদন রায়কে জিজ্ঞাপিলা ॥ 
বুন্দণাবন-কন্দর্প বলি করিল। সিদ্ধান্ত । 

তিহে! অর্থ কহিলেন শাকের নিতান্ত ॥ 

রঘুনন্দনের শাখা উপশাখ। প্রচুর । 
কেবল প্রকতিভাঁব পঞ্ষম মধুর ॥ 
পূর্নরাঁগ হইতে সব লীলা আম্মাদন । 
অঙ্গরাগ সম্ভোগ বিরহ গায়ন ॥ 

রখুনন্দনের শাখা নয়নানন্দ কবিরাজ । 
যান শাখা ডপশাখায় ভন্বিল ভবমাঝ ॥ 

বয়ঃসন্ধি রসে হয় যাহা বর্ণন। 

ভাগ্যবান ঘেই মেই করয়ে স্মরণ " 

শবনিকেতনদাঁস আদি কবিরাজের শাখ।। 

সংক্ষেপে কহিল নাম নাহি লেখা জোখ!. 
দ্বিতীক্ম শাঁখ। মহানন্দ কবিরাজ মহাশয় 1 

যাহার প্রেমের কথ। আছে অতিশয় ॥ 

তান এক কথা আছে শন পাবদানে। 

খণ্ড ছাড়ি গৌড়দেশ কব্রিল গমনে ॥ 

পদ্মায় ডুবিয়া নৌক। ষবে গেলা ভাসি । 

বক্ষে বুন্দাবনচজ্র তিন দিন উপবালী ॥ 

ভামিতে ভাসিভে গেল! পোখপ্ডিয় গ্রাম । 

প্রাচীন লোঁক কহে তথ। করিল! বিআয ॥ 

বৃন্দাবনচজ্দের ঘাট যেই স্থানে হয় । 

নবীন বুন্দাবনচন্র তখন তথাই আশ্রয় ॥ 

ঠাকুন লএঞ্ন খণ্ডে আসি সেব। আবুল । 

তাবু ঘরণী মালিনী সেবা অনেক করিল। ॥ 

হুপ্ধ সরভাঁজ। আর ব্যঞ্তন পরিপাটা । 

অভ্যাবধি আছে মন্দিরের ইটমাটী ॥ 
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শ্রীমান মেন তীর আর শীখণ। হয় । 

শ্রীকষ্ণসেবাতে ভাব প্রীতি অতিশয় ॥ 

বনমালী কবিরাজ আব শাখ। হয় । 

ঘোরাঘাটে করিল ভি'হ সেবার আশ্রয় ॥ 

একদ্দিন মহোৎ্সবে দেখি অস্থসাব। 

রখুনন্দধন বলি নারিকেল কিল স্পা ॥ 
হোরকি ঠাকুরাণী শাখ। তাহার ঘরণী । 

অভিশাপে সেবকে ভূত করিল আপনি ॥ 

গোপাঁলদান মেবক তার ভৃতঘোনি পাইয়া। 

খণ্ডের বাড়িতে খরচ দিতেন আনিয়া " 

মহাপ্রসাদ খাইয়া! বিদায় হইয়! যায়। 

খণ্ডের সকল লোক সাক্ষাৎ দেখে তায় ॥ 

আকাইহাটে ছিল শাখ। কষ্জদাস ঠাকুর । 

বাটীতে বসিয়া পাইল প্রহর নৃপুর ॥ 
আবু এক শাখ!। হয় কবিশেখব বায় । 

ধার গ্রন্থ পদ অনেক বিদিত সভায় ॥ 

রামচন্দ্র নাম শাখা খ্ডেতি আছিল) । 

অবিশ্বাস কপি ভেহ প্রসাদ খাইলা ॥ 

রামচন্দ্রঘরণ' স্বামীর বিলম্ব দেখিয়। | 

অন্ন খাইয়। উচ্ছিষ্ট রাখিল তৃলিয়৷ ॥ 

ক্ষুধ।ও্ত সে রামচন্দ্র ঘরেতে আইলা । 

পীর অসাক্ষাতে তার উচ্ছিষ্ট খাইল ॥ 

লজ্জাভিমানে সাতদিন লঙ্ঘন করিয়।। 

ঠীকুর বাঁটাতে উচ্ছিষ্টপাত খাইল চণটিয়া ॥ 

ঠাকুর মারিল] তি'হ ঘোরাথাট গেল।। 

তাহার পরশে অনেক টৈষ্ব হুইল ॥ 

কবিরগ্রন বৈদ্য আছিল। খগ্ুবাসী । 

যাহার কবিত। গীত ভ্রিভুবন ভাঁনি ॥ 

তার হয় শ্রীপঘুনন্দনে ভক্তি বড়। 
প্রভুর বর্ণনা পদ্দ করিলেন দঢ় ॥ 



২১৪ সকলবলীী 

পদং যথা 

শ্যাম শৌরবরণ একদেহ ইতযাফি 
গীতেষু বিছ্যাপতিবদ্বিলাসঃ 

শ্রোকেষু সাক্ষাৎ কবিকালিদাসঃ । 

বূপেষু নির্ভৎসিতপঞ্চবাণঃ 

শ্রারগ্তনঃ সর্বকলানিধানঃ ॥ 
ছোট বিছ্যাপতি বলি যাহার খেয়াতি । 

যাহার কবিত। গানে ঘুচায় ছগতি ॥ 

পুর্বেব কহিয়াছি শাখ। চিরঞ্জীব স্লো5ন । 

খণগ্ুবাসী সেন পদ্ধতি দুই জন ॥ 

চিরঞ্জীব ভাষা সতী ৫বঞ্চবী কশীলা | 

শিশুতে পিভামহীকে মোক হপ্িন।ম দিলা ॥ 

তাহা! সবার পুত্র €পোৌজ্ম অনেক হইল! । 

সরকার গাকুবে সব সমগণ কলা ॥ 

উপাধি প্রতিষ্টাভয়ে মহাস্ত না জাঁনাইলা। 

অন্তাবধি “সই গোষ্ার সেবক বূহিল! ॥ 

সেই গোচীতে জন্মমাত্র আমার । 

হলিভক্তিবিহীন আমি সংশয় ভবপাঁব ॥ 

বিনোদঠাকুর আর কবিরাভ্ড অভিরাম। 

গোৌবগতি দাসের মুখে শুনিল যেই নাম ॥ 
(সহ সকল নামকথ। শাখাতে জানশংহলা । 

শ্বঘুনন্দন শাখা সমাপ্তি হইল! ॥ 

এই শাখা বনন। শুনে যেইজন । 

সেহজন হন চেতন্যঞক্পান ভাঁজন ॥ 

বতিপত্ি চুদে করিযে অভিলাষ । 

শাখাবরণনা কহে বামগোপালদ।স ॥ 

সনাণ্ 



জ্ৌবাম্লোক্টিলদবস-বিকচিত 

আহ্টবস্-লৈজ*দ৭ 





অগররস-নিনধপণ 
শীত/হবয়ে নমঃ 

অথ খপ্ডিতা-_ . 

নামকেন অঙ্গে দেখে কামচিহু যত । 

অধন্স মলিন বাঙ্গ। নয়ন বেকত 4" 

চিবুকে দশনচিহ্ু সিন্দরবে মণ্ডিভ । 
নায়িকান্ধ কজ্জলে বদন বিসভষিত ॥ 

হদযে জাবক বশ হার অন্ক ডবে। 

* পরিধান নীলসাটি অথিন জাগবে ॥ 
জানিঞ সক্কেতদেশে নায়িক। হুঃখত। । 

কাস্তকে ত্কাপেতে কহে €নেই ০ খ্ডিতা। 

অথ বিপ্রলব্ধা-_- 
দিবনদে দিবসে দততী করে গতাগভি । 

সক্কেতদ্দেশে নাঁয়িক1 ঘাঁই 5 কনে শ্ফিত্ি ॥ 

€বদোষে কান্ত যদি আসিতে না পাক । 

বিপ্রলকা নাসিক নিশি কান্দিষ। পোহাক়। 

অথ বাসকসভ্ভঞ!-__ 

কাস্ডের সক্ষেতে ধনি হইঞ্। ডলাস। 

তাম্ব,ল প্ুস্পমাঁল। শব্যার বিলাস ॥ 
নানাভ়িব। অঙ্গে করি সব্ষীক সহিতে । 

বাসকসজ্জাক্ম হে কাস্তে কাস্ত চিতে ॥ 

অথাভিসাবিকা- _ 
অভিনান কহি এবে হুইভ ধরণ । 

নায়কেব গমন আব নায়িকার মিলন ॥ 

কৃষ্ণের অভিসার ক নাস্সিকার ঠীহ । 

কৃষ্ণ লাগি অভিসার কভু কবে নাই ॥ 



রনকল্পবলী 

সুরলীর ধ্বনি বাই শ্রবণে শুনিএলা | 
নীবিবন্ধ খনি পড়ে পুলক হইএলা ॥ 

গৃহকশ্মে স্থির নহে মনেত চঞ্চল । 
দূতী কথা শুনি হয় উন্মন্তি পাঁগল ॥ 
পথঘাটের আশঙ্কা কিবা গুরুজনের ভয় । 

মেঘাগমে মাজার আশক্ক। না হয় ॥ 

অথ কলহাস্তবিত 1 

কলহান্তরিতা মানে হইএলা বিমুখ । 

কাস্তের সাধনে কভু না হয় সম্মুখ ॥ 

পদাক্রাস্ত হঞ9 কাস্ত করিএল মিনতি । 

বাছডিয়া? ঘরে যায় না পঠঞাল সম্মতি ॥ 

অন্তভাপ করি করন্দে পংইঞ্রও' হৃভাঁশ । 

আক্ষেপ করিয়া কহে প্প্রিয়সধীপাশ ॥ 

অথোত২কছ্গিভ।-__ 

তোকে মিলি দৃতী দ্বানে সক্কেত করি এশ। 

বশ করনি হে ধনি সেইখানে শিঞ্ু। ॥ 

বিলম্ব হইলে কবে পথ নিনীক্ষণ । 

ভক্ষণে নান্কেলু হউবে মিলিন ॥ 

ঘনপিগ নেহাবে সঘনে তাকে নিশি । 

পিয়! ন! আইলে সে আকুল হেন বাপি ॥ 

অন্যের ঘন্সে গেল কিবা অ।ন।বে নিরাশ । 

উৎ্কগ্ঠিতা উঠে ৫বসে ঘন ছাড়ে শ্বান॥ 

অথ স্বাধীন ভক্ত কা 

স্বাধীনভন্তক। যে কাক্তের বক্ষস্থলে । 

বসছে শ্রাম্ত কলেববর মদনবিভুলে ॥ 

কান্তাকে কহে আমার করহু সেবন । 

কাস্তের সেবাতে তুই নায্িকার মন ॥ 



অষ্টরস-নিবূপণ ২১৪ 

রস নয়পগ্রকার-- 

শ্ঙ্গার ১$ বীর ২.) করুণ ৩) রৌন্র ৪3 
হাস্য ৫; অদ্ভুত ৬; ভয়ানক ৭; বীভৎস ৮. 

শাস্ত ৯। 

অথ প্রোধিতভর্তুকা-_ ৃ 
প্রোধষিতভর্তৃক। হয় তিন পরকার। 
ভাবী ভবন হয় ভূত পবাক্রিয়। আর | 

অথ ভাবী--- 

নায়ক বিদেশ যায় শুনিএগ হুন্দরী। 
সহচবি সঙ্গে বিলাপ নানাবিধ করি ॥ 

অথ ভবন্্-_ 

কৃষ্ণ চলিল! রথে শুনি ব্রজনারি । 

সহচরি সঙ্গে পথে যায় গড়াগড়ি ॥ 

আউলাইল কেশপাশ সেহ নাহি বান্ধে। 

অপেক্ষা! ন। করে কাবে। উচ্চম্বরে কান্দে ॥ 

অথ মাগুরবিরহ-_ 

কৃষ্ণ মথুর। গেল৷ এথ1 গোপীগণ। 

বিরহ বেদনায় কেহে। ন। ধরে জীবন ॥ 

বৃতিপতিচরণযুগল করি সাঁধ। 

গোপালদাসে কয় রসের বিচার ॥ 

ইতি অষ্টরস নিরূপণ সম্পূর্ণ 





ওী'লীতাম্বরদাস-বিরচিত 

অষ্টবূস ব্যাখ্যা 





অগরস ব্যাখা 

জীকাকফ্চৈত্তভাষ নম 

শ্াগুর €বঞ্চব কৃষ্ণ বন্দে । এক মনে ॥ 

অজ্ঞানান্ধ দূর হয় যার কপাঞ্জনে ॥ 

জীবে আগে দেখা দেন তৈষ্ণব কপ ধরি । 

তবে গুরু কৃষ্ণ উপদেশে কপা করি 

অতেব তৈঞ্বগুকরু কষ এক দেহ। 

জীব তবাইতে ভেদ মাহি জানে কেহ ॥ 

শ্রীশচীনন্দন বন্দে শকুষ্ণচৈ তন্য | 

অনপিভ প্রেম দিয়! জীবে £কল ধন্য ॥ 

পল্মবতীস্যত বন্দে! নিত্যান্ন্দ বায় । 

অলোৌকিক ৯1 জাব বুঝান না ধান ॥ 

মহাপ্রভুর আজ্ঞা পাও আপি গোৌড়ছেশে । 

আ৮গ্ালে যিহে! ভাসাইল প্রেমবসে ॥ 

শ্রঅদ্বৈভচন্দ্র বন্দে? বড় ভক্তি করি । 

ষাহান ভুক্কারে অবতীর্ণ গৌবহনি ॥ 
শ্চৈতন্ত-ভক্ত ঘত অসংখ্য গণন । 

একবাকু বন্দে শিনে সভাব চরণ ॥ 

শ্শচীনন্দন প্রভু ঠাকুর আমার । 
শ্ীখণ্ড মহাপাটে বসতি ধাহার ॥ 

অষ্টাষ্টে হয় চৌবটি রসের আখ্যান । 

মুখা অগ্রস কিছু করিব ব্যাখ্যান ॥ 

তথা হি 
অভিসাবিক? বাসক সজ্জা পুযুৎ্কভিত। ভথ1। 
বিপ্রলন্ধ। খণ্ডিতভা চ কলহাস্তরিতা পরা ॥ 

শ্রোষিতত্ররেয়লী প্রোক্ত1 তথা ম্বাধীনভর্ভুক। । 

ইত্যষ্ট নাক্সিক1-ভেদ? বুসতঙ্ক্রে প্রকীত্তিভাঃ ॥ 



রজব ৮. 
অভিসারিক। বাসকসজ্জা উতৎ্কন্তিতা॥ 
বিপ্রলন্ধা খণ্তিতা আর কলহাস্তরিত! ॥ 

স্বাধীনভর্তীক! আর £প্রাষিতভত্তুক] । 

এই আষ্টনায়িক রূসতন্ত্রেতে উক্তিকা ॥ 

অভিসারিক। হৈতে আগে করিব বচন । 

ক্রমে ক্রমে কহিব সব রসের লক্ষণ ॥ 

তত্রাদৌ অভিসারিকা। 

গীতাঁবলি-_ 

যা পধুণৎ্স্থকচিস্তাতিমদনেন মদেন চ। 
আত্মনাভিসরেৎ কান্ত স। মতা হাভিলারিক 7 

॥ দোহা ॥ 

ছুবশৃঙ্গাদ সাজি প্যারিকে। অভিসার । 

ছুবপর্দিনী মেনকে চলে যাা। বৈঠে নন্দকুমার ॥ 

॥ পয়ার ॥ 

অভিসাবিক। হয় অনেক ধরণ । 

নায়কের সঙ্গে হয় নায়িকার মিলন ॥ 

কু: ষ্ অভি 7 সার করে নায়িকার ঠাঞ্ঞি। 

ক্ষ্* লাগি অভিসার কত্ত করে বাই ॥ 

শুরু অভিসার যবে করে স্থবদনী । 

ভ্রনস্্ম শভ্রপুষ্প নিম্মল রজনী ॥ 

স্থবদনী হবে করে কুহু অভিসাবর। 

নীলবন্দ নী লপুষ্পনী )ল অলঙ্কার ॥ 

মুরলীব ধ্বনি ক শ্রবণে শুনিয়া | 

নীবিবন্ধ খসি পড়ে লোলুসিত হঞা ॥ 
গৃহকশ্মে স্থির নহে মনেতে চঞ্চল। 
দূতী কথা শুশি কু উন্মত্ত পাগল । 
পথের] ] বাজন। ভয়। 

মেঘ।গমে অন্ধকারে শঙ্কা ন। জন্মায় ॥ 
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স্বেলঞ্কস যেমন বেশ যোগ্য কবিয়। । 

সহ্কেতস্থান যাক্স সখ্বী সঙ্গে লএ৪ ॥ 

উৎকাভিসারে পদাবলী 
॥ শাগান্ধার ॥ 

[ অস্থরে ডম্বর ভরু নব ] মেহ। 

বাহিরে তিমির না হেবে নিজ দেহ ॥ 

অন্তরে উয়্ল শ্টামর ইন্দু। 
উছলল মনহি মনো ভব-সিন্ধু ॥ 

অব জানি সজনি করহু বিচার । 

শুভ [ ক্ষণ ভেল পহিল অভিসার ॥ 

[ ম্বগমদ্দে তন অন্ছলেপ হ মোব। 

তহি' পহিবরাহালী নীল নাচোল ॥ 

কী ফল উচকুচ কঞ্চুক ভার । 

দূর কর মোৌতি শতেশ্বরি হার ॥ 

তুহু” সখি দেখত দেহলি লাগি । 
গুরুজন ঘবুহি ঘুমল [ কিযে] জাগি! 

| চলইতে দিগভবুম 1 জনী হোই । 

গোবিন্দদাস সঙ্গে চলি গোই ॥ ১ ॥ 

॥ অন্দার ॥ 

কি করব ম্বগমদ লেপন তোর । & 

কি ফল পহিবণ নীল নিচোল ॥ 

শব্দ চাদমুখি এ তুয়া হাস । 
বিঘটল তিমির হোয়ব প্রকাশ ॥ 

এ সখি ধরবি হামারি উপদেশ ! 

যব অভিসাববি হুবিক উদেশ ॥ 

অচিরে ঝাপবি ও মুখচন্দ | 

দু কর সৌতিনী কিছ্ছিণী মন্দ । 

নৃপগুর মুখ ভরি তুলকপুঞ্জ । 

মন্থরগতি চলু কেলি নি কুঞ্জ ॥ 
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চলইতে চৌকী নগরপুবর মাঝ । 

জনি মণিকিক্কিণী ফক্কণ বাজ ॥ 

তিমির পস্থ ষব হোত সন্দেহ । 

গোবিন্দদাস সঙ্গে করি লেহ ॥ ২ « 

॥ হৃহই ॥ 

মন্দির বাহির কঠিন কপাট । 

চলইতে শঙ্কিল পস্কিল বাট ॥ 

তহি অতি দরদর বাদর দোর। 

বারিক বারণ নীল নীচোল ॥ 

এ ধনি ঠকছে করবি অভিসার । 

হবি রছ মান: মে] কৃরধনি পার ॥ 

ঘন ঘন ঝন বন বজর নিপাত । 

সন [ ইতে? শ্রনণ মরম জরি করাত ॥ 

দশদিশ দামিনী দহন বিথাবু। 

হেরইতে চমকই লোচন তার ॥ 

উত্ধে ঘি স্বন্দরি তেজবি গেহ। 

এপ্রমক লাগি উপেখবি দেহ ৭ 

গোবিন্দ্দাস কহে ইথে কী বিচাল। 

ছুটল বান কীএ জতনে নিবার 7 ৩" 

॥ ধানসী ॥ 

কুলবতী কঠিন কপাট উদর্খাটইলে। 

ভাহে কি কপাটকীণী বাধা । 

£নজ মন্সিজাঁদ সিন্ধর্সে পরো 

তাঁনে কী যসুন! অগাধা । 

সজনি মন পরিখন করু দুর । 
তেৈছন হৃদয় কলি পস্থ হতেরত হপ্রি 

সৌঙরি সৌঙবি মন ঝর ॥ 

কুটিজ্ কুক্রমশর বরিখএ জছু পর 

ভাহে কি জলদ জল আগী। 
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প্রেম-দহন-দহ যাকর হৃদে সহ 
তাহে কি বছ্জগবুক আগি ॥ 

ছু পদতলে জীবন সৌপলু 
তাহে কী তন্গ [অন্ঃরোধ। 

গোবিন্দদাস কহ ধনি অভিসর্ 
সহচব্রি পাল বোধ ॥ ৪ ॥ 

॥ শ্রীগান্ধাব ! 

যব ধনী ঘর সঞ্জে ভেল বাব । 

ঝর ঝর বরিখন জলদ অনিবার ॥ 

কর ঠেলন নহে ঘন আন্ষিআর । 

পিসি দরশাওই মদন দিশার ॥ 

কি কহুব মাধব পুনফাল] ভোরি। 

এতচছু” দুতর তরি তোহে মিল গো] ॥ 

বালকত বিজুরি নয়নে ভু চম্ব | 

৮লইতে খলত সঘন মহিপস্ক ॥ 

উঠইতে উজব ফণি মণি হেরি । 

কনক-দগু বুলি ধর কত বেরি ॥ 

এইছনে সোপল তোহে নী জদেহ 7 

. অপরুপ এছন 1 তোহারি স্নেহ ॥ 

এতদিনে প্রেমক পরিচয়ে ভেল। 

"গাবিন্দদাস ভতরম দূর গেল ॥ ও ॥ 

বাসকসজ্জ! 

--২০৩শ৩০৭ ক্বরহি গেল কাজ। 

যৌবনের সঙ্গে দিল জীবন বিয়াজ ॥ 

ফুলশরে জরজর হিয়। চমকায় । 

গোপালদাসের তন্ন ধরণী লুটায় ॥ ১ ॥ 

স্বছেন পু'ণির এক্টী পত্র নাই । 



২৮ বরসকল্পবলী , 

॥ তুড়ী॥ 
যতনে সাঞ্জিল ফুলের সেজ। 

গন্ধ; -"* ] মোহ করে। 
অঙ্গ ছটফটি সহন না! যায় 

দারুণ বিরহ জরে ॥ 
কার লাগি জাগি পোহাইলু 

এ চারি পহর বাতি । | 
এতদ্দিনে বেলে নিশ্চয়ে জানিলু 

নিএর পুরুষ জাতি ॥ 
ছুর দুর দাতুন্ি বোল 

ঝিঝে বিবি বোলে । 

ঘোন আন্িয়াবে বিজ্ববি মাল? 

হিয়ার পুতলি দোলে 

দারুণ ফুলশঝে তন অরজর 

শরীরে না রহে প্রাণ। 

কানুন [..-] নিঠুর পিরাতি 

দাস গোবিন্দ জান ॥ ২ ! 

॥ বাগ স্থুহই ॥ 
কপটক ককু সোই ষছুনন্দন 

হামাবি গুপত রতিকাস্ত | 

অবইতে যামিনী কে। গঙ্জগামিনী 

আগে অগোরল পস্থ ! 

সজনি, কাছে বনায়লেো। বেশ । 

কুজগমসেজ সাজাই নিশি জাগবর 

অরুণ উদয় ভেল শেষ ॥ 

কত কত মবুমক বেফাধি সমাধব 

বজনী শয়নে কবি সেবা ॥ 

কেবিন কলাবতা করি কত আরতি 

পুক্জল মনোমথ “দবা ॥ 
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ফুলশবে জীবন বহত ন। জাওত 
পড়ি বহু প্রেমকলঙ্ক। ৷ 

গোবিন্দদাস কহ কাচ্ছ পিবিতি নহ 
কেবল বুবতীকলক্ক ॥ ৩ ॥ 

ছুয়ারের আগে ফুলের গাছ 
কিসের লাগিয়। বূলু। 

মধু খাই খাই ভ্রমর মাতল 

বিরহ জ্বালায় £মলু ॥ 

জুই বূইলু জাই বূইলু 
বূইলু সুগন্ধ মালতি। 

ফুলের বাসে নিন্দ ন। আইসে 

নিঠর পুরুষ জাতি ॥ 

কুক্থম তু লিয়া ] যতন করিয়া 
সেজ বিছাইলু কেনে । 

দি শুই তায় কাঁট। ফুটে গায় 
বূসিয়। নাগর বিনে ॥ 

আপনা খাইয়। সখীর বচনে 

ত1 সডে করি প্রেম । 

চণ্ডীদাস কহে কাঙগর পিপ্বিতি 

৷ যেন দরি পরের হেম ॥৪ ॥ 

॥ আগুদৌত্য ॥ 
॥ বরাড়ি ॥ 

জন্গমহেমলতামম সোধনীত্যাদি ॥ ৫ ॥ 

॥ বিভাস ॥ 

পন্থ নেহারি বারি ঝরু লোচনে 

অধর নীরস ঘন শ্বাস । 

কবরতলে বদন [ সঘনে অবলম্বই ] 

[ গুণি গুণি | জীবন নৈরাশ ॥ 

২৩ 
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শুন মাধব কাছে আপসআ মলি বামা । 

সগরছ' যামিনী জাগি পোহাওল 

কামিনী সমবেত ঠাম। ॥ প্র 

হরি হরি বোলি ধরণা ধরি বোয়ই 

রোধল গদগদ ভাখ। 

| নীল গগন ] হেরি ভোহারি ভরম ভরে 

বিধি সঞ্জে মাগএ পাখ ॥ 

লাখ আসআ সে লখই না পারিএ 

বহুত কি নাহি নিশ্বাস । 

তুয়। গুণগাম নাম কনি পুলকই 

পরিখত গোবিন্দদাস । ৬ ॥ 

॥ অথ খণ্ডিত ॥ 
অন্যয়া সহ কান্তশ্য দৃষ্টে সম্ভোগলক্ষণে । 

ঈর্ধযাকষায়িতা যাসৌ খণ্ডিত খলু কথ্যনে ॥ 

॥ দো £ 

কামিনী---***০ *০৯০০০ ১-৭৯*০১০] 

দুর্গব বহু ভচ্ফে সো খঁগুত্ত। প্রসঙ্গ ॥ 

॥ পরার ॥ 

প্রাতিঃকালে কাস্ত যদি হয় দরশন । 

ঈর্ধ্যাধুক্ত হত ধনি করয়ে ভচ্ভন 

শ্রকুষের অঙ্গে দেখে কামচিহ্ যত 1 

অধর মলিন বাজ রান বেকত ॥ 

চিবুকে দশনচিহ্ন সিন্দুবে মটতিত । 

নায়িকার কজ্জলে বদন বিভৃষিত ॥ 

হাদয়ে জাবকচিহ্ন হার উর্ধব উরে । 

পরিধান নীল শাড়ি রতি জাগ ! নে! 

1 জাগিএগ সঙ্কেত দেশে ] নায়িক। দুঃখিত! । 

কাস্তকে গঞ্জিয়া কহে সেই সে খণ্ডিত ॥ 



অষ্টবস ব্যাখ্য। ব্য 

কেমন রমণী তোমার পাঁঞাছিল লাগ । 

ভাঁহণতে লাগিছে অঙ্গে কম্ছণের দাগ ॥ 
বক্জনী বঞ্চিলু ইনভিভরর58555525852445 "| 

অন্য গৃহে গেলা তুমি মোবে ছুঃখ দিয়া ॥ 

জেখানে বঞ্চিলে নিশি জাহ ভাব ঘবে। 

'প্রভাতে দিয়াছ দেখ। আম! দগ্ধাবারে ॥ 

এতেক সুনিঞা কৃষ্ণ ভবাশে উঠিল] । 

[ ধরিয়া] বাধার করে কহিতে লাগিল ॥ 

দৈবযোগে কালি আমি আদিতে নাব্রিল। 

কোথ। দেখ রতিচিহ্ন অঙ্গেতে রহিল ॥ 

হেন কেব। আছে ব্রজমগুল ভিতরে । 

তোমা ত্যাগ করি আমি জাব তার ঘরে ।]॥ 

করি । অন্নয় 7] রুষ কহিল রাপারে । 

তথাপি সম্মতি কিছু নহিল অস্ত্রে ॥ 

মহাছুখে কৃষ্ণচন্দ্র করিল গমন । 

সংক্ষেপে কহিলু কিছু খণ্ডিত! লক্ষণ ॥ 

॥ পদাবল্* 

॥ ভুপালী ॥ 

প্রত. অঙ্গে রতিচিক্ত 1.জাখি চুলু ঢুলে। 

খসিল কেশের বেশ মালতীর ফলে ॥ 

চল চল ম্বাধব ভোহে পরণাম। 

গোডাই স্ক'ল] নিশি আইলে বিহান ॥ 

হাম বনচারী বঞ্চিএ একসপ্রিয়া । 

চাতুরী না কর চল শতঘরিয়। ॥ 

চল চল মাধব চল পুনবার। 

দগধ শরীর দগধ কতবার ॥ 

তুরিতে মাধব তুহু চলু নিজ বাস। 

অতয়ে নিবেদিল গোবিন্দদাস ॥ ১ ॥ 
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॥ স্থহই ॥ 

নখপদ হৃদয়ে তোহারি | 

অন্তর জ্লত হামারি ॥ 

অধরছি” কাজর তোর । 

বদনকমল মলিন ভেল মোর ॥ 

কণহে মিনতি করু কান । 

তুহু হাম একই পরাণ ॥ 
হাম উজাগরি রাতি। 

তুয়। দিঠি অরুণিম কাতি ॥ 
হামারি রোদন অভিলাস। 

ভুহু ভেল গদগদ ভাব ॥ 

সবে ছুহু তচ্চ নহে সঙ্গ । 

হাম গোরি তুহ শ্যাম অঙ্গ ॥ 
অতয়ে চলহ নিজ বাস। 

কহতহি গোবিন্দদাস ॥ ২ ॥ 

॥ বিভাস ॥ 

কাহা নখচিহ চিহ্ুলি তুছ' স্বন্দরি 

এ মহ কুঙ্ম রেহ। 

কাজরে ভরম অবমে কিযে গঞ্জমি 

মুগমদ দেখ পুন এহ ॥ পু ॥ 

সুন্দরি মঝু মনে লাঁগল ধন্দ। 
অপরূপ বোখে দোখ করি মানলি 

দিনহি তরুণি দ্িঠি মন্দ ॥ 

গৌলীক হেরি বেবি সম মানি 

উদ্ধ পর জাবক ভানে। 

ফাগুবিন্দু হেরি ইন্দুমুখি নিন্দসি 

সিন্দপ করি অন্তমানে ॥ 

তোহাবি সম্বাছে জাগি সব যামিনী 

অরুণিম ভেল ছুনয়ান । 
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তুহু পুন পালটি মোহে পবিবাদনি 
গোঁবিন্দদল পরমাণ ॥ ৩॥ 

চাতুরি পরিহব নাগর চোর । 

সাথি দেওল সব অঙ্গজহি' তোর ॥ 

সোপরি লাগবি নিজ অনুরাগ । 

[ -** ] মানে লাগল কাজর দাগ ॥ 

ভালে বিবাঁজিত সিন্দর বেখ। 

মুকুর লইএঞ1 নিজ মুখানী দেখ ॥ 

নয়ান জাগর আনহি" ভাতি। 

আন বয়ান আন অধর কাতি ॥ 

নব কবিশেখর কহই নাপারি। ।॥ 

তাহি জাহ তুহু' ভাহা বরনারি ॥ ৪ ॥ 

সুন সুন সুন্দরি কর অবধান। 

নাহি অপরাধ না ভাবিহ আন ॥ 

পুজিলু ভগবতী যাঁমিনী জাগি। 

গমন বিলঘ্িত ভেল তথি লাগি ॥ 

লাগল মবগমদ কুস্কম দাগ । 

উচ্চাৰি মন্ত্র অধর তুহি বাগ ॥ 
তুয়৷ কুচকলস হারফণিরাজে। 

বোলসী হাথ দেও তথি মাঝে ॥ 

তুয়। বিন হাম -".ম বজর কোয়। 

তুহি কালহুজঙ্গিনী দংশব মোয় ॥ 
নব কবিশেখর কি কহব তোর । 

সপতি করিএ জব উন্মমতি হোয় ॥ ৫ ॥ 

হেন অন্করাগ নহে অনুচিত । 

গমন গৌনী ভেল নিশাপতি ভীত ॥ 

বিভাব হী [ নব্দপসী । গেও পুর । 

তেঞ্িঃ নিশ। বাঢ়ল সন্কেত চুর ॥ 
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হে ধনী স্থন্দরী করহ সুজাত । 

তুয়া কুচ হেমঘট (হার ভুজজিম ) তহি পশারব হাথ ॥ 

তুয়! বিহ্থ হামজে। জানব কোয়। 

তুহি কালক্ুজঙ্গিনী দংশব মোয় ॥ 
নহে ভূজে ভূজে বাদ্ধি হিয়ে হিয়ে তোর । 

পয়োধর পাথর বুকে দেহ মোর ॥ ূ 

ইথে যদি এ ধনী নহে পরতীত । 

বুঝিঞ্জক করহ শাস্তি জে হয় উচিত ॥ 

যখন কারাগারে বাধবী রাই । 

গোঁবিন্দদাঁস কহে উচিত সাঁজাঁই ॥ ১ ॥ 

টি 

| 
]] ॥ বভাম ॥ 

আকুল চীকুর চার শিখিচন্দ্রক 

ভালহি' সিন্দুরক দহনা । 

চন্দন-চাদ মাঝ মুগমদ লাগল 

তে! ক্রি] ভেল বেকত তীননয়ন] ॥ প্র 

মাধব, তুহু” অব শদ্গর দেবা । 

জাগর পুন-ফলে প্রাততি' ভেটল 

ছুরহি তুর রহ সেবা ॥ 

চন্দন-বেণু ধুমর ভেল সব তন 

সোই ভলম [ সম : ভেল]। 
তেভারি বিলোকনে মনু মম মনসিজ 

মনমথ সঞ্ঞে জরি গেল? ॥ 

অব5 বসন ধর কাছে দিগাঙ্গর 

শহঙ্গর নিয়ম উপেখি। 

গোবিন্দদাস কহে ই পর অন্বর 

গণইভে লেখি না লেখি ॥ ৭ ॥ 

॥ সহ ॥ 

সহজ্গহি গৌরি রোঁখে তিন লোচনে 

কেশবি জিনী মাঝ ক্ষীণ । 



অই্রস ব্যাখ্যা? 

হৃদয়ে পাষাণ বচন অন্ছমানিএ 

শৈলন্ুতা কর চীন ॥ ক্র। 

কন্দবি, 'আজু তুহু চণ্ডী বিভঙ্গ। 

জব হাম] শঙ্কর তুয়1 নিজ কিন্কর 
দেওবি মুঝে আধ অঙ্গ ! 

কালিম কুটিল ভাঁঙ ভুজঞ্গিম 

সম্ভরু তাকর দম্ত। 

পশডপতি দোঁখে বোখ নাহি বুঝি এ 
এহে। নাহি শত নিশস ॥ 

দহন মনো ভবে তুহু সে জিয়াও'বি 

ইসত হাস বয়ানে । 

তুয়।! পরসাদে বাদ সব খণ্ডই 

গোবিন্দাস পরমাণে ॥ ৮ 1 

॥ ধানশী ॥ 

রাইক হৃদ্য়- ভাব বুঝি মাধব 

পদতলে ধরণী' লোটায়ী। 

ছুই করে ছুই পদ ধরি রহু মাধব 
তবু বিমুখ"".ভেল বাই " 

প্রণতি-বিনতভি কব কান। 

হাম তুয়া অন্গগত তু ভাল জানত 

কাহে দগধ মন প্রাণ ॥ প্র) 

তু যব হ্বন্দবি মুখ নাহি হেরৰি 

[ হাম যাঁওব কোন 7ঠাম। 

তুয়। বিন্তু জীবন কোন কাজে বাখব 

তেজব পাপ পরাণ ॥ 

এতেক বিনয় করল ষব মাধব 

পুন নাতি হেরল বয়ান । 

গিরিধর দাস মিছই আসআসল 

বিমুখে চলল তহি কান ॥ ৯ ॥ 

খ৩৫ 
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॥ ধানশী ॥ 

রাই অনাদর হেরি রমিকবর 

অনুরাগে করল পয়ান। 

নয়ানলোরে পথ লখই ন পারই 

পীতবাসে মুছএ বয়ান ॥ ঞ্ু ॥ 
হরি, হবি, এহ করি অস্গমান। 

সে অতি প্রেমগহি কীএ লাগি নিরসল 

ইথে লাগি বিদরে পরাণ ॥ 

মোহে উপেখি রাই ঠকছে জীয়ব 

ইহ ছুখ করি অনুমান । 

বসবতী-হৃদয়ে বিরহে যব জাবুব 

ইথে লাগি বিদরে পরাণ ॥ 

রাই সম্ভীষণে সুধারস-সিঞ্চনে 

তন্ঠ তিরপিত কর মোর । 

গোবিন্দদাস মব জতনে মিলায়ব 

শব মনোরথ পুর ॥ ১০ ॥ 

॥ অথ কলহান্তর্রিত। ॥ 

নিরস্তে! মস্থান! কাস্তে নমযপি যয়া পুরই | 

সানতাপযৃতা দীনা কলহা'স্তরিত1 ভবেৎ ॥ 

॥ দোভা ॥ 

পাউকে বহু বিনয় সাধয়ে প্যারা কো সম্মতি ন হোক । 

পীছে অক্ষভাপ কহত পস্ত।এ কলহাস্তরী সোয় ॥ 

॥ পান ॥ 

মানিনী হইয়া রাই হয়েন বিমুখ | 
কান্তের সাধনে রছ না হয় সম্মখ ॥ 

পায়েতে পড়িয়। কান্ত করিয়া বিনভি । 

বাড়িয়া ঘর জায় না পাঞগ সম্মতি ॥ 
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অঙুভাপ করে! বহু] করিয়। হুতাস। 

কেনে নাথে সখি তুমি করিলে নৈরাশ ॥ 
কেমনে হইব দেখা প্রাণনাথ সনে । 

দর্শন পাইলে পূজা করিব চবণে ॥ 

কে হেন ব্যথিত আছে মোর দুঃখ জানি । 

মিলাইয়। দেই মোরে কৃষ্ণচন্দ্র আনি ॥ 
আপন ধিক্কার করে অত্যস্ত ছুঃখিতা । 

কৃষ্ণ দুঃখে মহ দুংখি সেই কলহাস্তবিতা ॥ 

॥ স্ৃহই ॥ 

আধল প্রেম পহিলে না হেরিলু 

সো বন্ুবলভ কান । 

আদর সাধে বাদ করি তা সঞ্রেঃ 

অহনিশি জ্লত পরাণ ॥ প্র ॥ 

সজনি, তোহে কহে মরমক দাহ । 

কান্তক দোখে জো ধনী বোখে 

সোই তাপিনী জগমাহ ॥ 

যে। হাম মান বহুত করি সাঁধলে। 

কাক মিনতি উপেখি । 

সো অব মনসিজ শরে ভেল জরজবর 

তাঁকর বদন না দেখি ॥ 

ধেরজ লজ মান সঞ্জে ভাগল 

জীবন রহত সন্দেহ । 

গোবিন্দদাস কহই [স্থন 7? সতি ভাবিনী 

কাছক এছন নেহ ॥ ১ ॥ 

॥ স্থুহই ॥ 

সে। মুগচন্দ্র নয়নে নব হেরলে। 

নয়ন দহন ভেল চন্দ্র। 

সো মনুর বোল অশববণে না স্ৃনলে | 

মধুকর ধ্বনি ভেল মন্দ ॥ প্র ॥ 
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[ সজনি ) কাছে বাঢ়াকলে। মান । 

প্রেশ্রভঙ্গ ভয়ে অব জীউ কাতর 

তু পরবোধবী কান ॥ 

সে করকিশলয় পরশ উপেখলে ৷ 
অব কিশলয় তন্চ ফোর ॥ 

নব নব নে হ্ধাঁরসে নিরসল 

গরলে ভরল তচ মোর ॥ 

| সো কর-বিবচিত হার উপেখল 

হার ভূজঙ্গম ডেল । 

গোবিন্দদাস কহ সো অতি ছুরগহ 

ঘষে এছন মতি দেল | 

[ সখীর উক্তি ] 
॥ হীরাগ ॥ 

ল্ুনইন্তে কাক মুরলিবব মাধুরি 
অবণ নিবারলে! তোরি । 

হেরইতে ও বূপ নয়নবুগ বীপলো! 
তব মোঁকে বোখলি তোরি ॥ 

; অসম্পূর্ণ পদ-_-গোবিন্দদাস : 

॥ সখি-ভ্ডি ॥ 

॥ ধানশা ॥ 

মান গকয়া কাহে ধরলি। 

কান্ঠক করুণ করণে নহি সুনলী ॥ 

সঞ্চিত ভই পন্ধ চলন] । 

কলিধুগ পাপ সচ্য তোছে ফলন! ॥ 

কুন উপেখলি বতনে । 

সান জদয় ধরি জতনে ॥ 

ভূ নাহি সুনলি মহাজন মুখক।। 

যাচত বাঘ না খাবই বলক। ॥ 
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1 স্হই ॥ 
সখি সে। ষদ্দি কব নিঠবাই। 

ন1 জানি কৌন বিধি নিধি নেওল 

মর স্যথ করি বিছ্বাই ॥ প্র ॥ 
তু কাছে বিরস বচনে মোহে মারসী 

ডারসী শোক কি কুপে। 
মুরছিত জনকে ঘাতন নহে সমুচিত 

জগজনক হব বিরূপে ॥ 

ভাঙ্গল মান সব জনগঞ্জন 
পিরিতি পিরিতি করি রাধ!। 

বুমিক সুনাহ আপন সুখ পাওব 

এ বড়ী মর্মে মনত সাধ ॥ 

হৃদয় করি পেঠব 

কালিন্শ বিষ হৃদনীরে । 

পামনি গোবিন্দদীস মরি জাওব 
সাজ আনল তছু তীরে ॥২॥ 

, বাড়ী ॥ 

চরণ নখব মণি বপন ছাদ । 

ধরণী লটাওল গোকুলচাদ ॥ 

চক »রকী পড়ু লোচনে লোর । 

কতরূপে মিনতি কয়ল পু" মোর ॥ 

ল।গল কু্গিন করলো হাঁম মান । 

অব নাহি নীকষয়ে কঠিন পরাণ ॥ 

নানী-জনমে হাম ন গুণলো। ভাগি : 

মরণ শরণ ভেল মাঁনক লাগি ॥ 

॥ জ্াগান্ধার ॥ 

সো বুবল্লভ সহজই ভোর । 

€কছনে বেদন জানব মোর ॥ 
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কুক্ছম শবে মঝু জরজন অজ । 
চলস্ে চাহ তাহা! আদর ভঙ্গ ॥ ধ্রু॥ 

এ সখি কাহে উপেখলে! কান । 
ন। জানি দগধী চলল মোহে মান ॥ 
অব বিরচহ সাখ সো পরবন্ধ ৷ 

কান্ছ ঘকছে হোয়ে নীর্বন্ধ ॥ 

সখি গণইন্ছে তুহু সে সীয়্ানী । 
তোহে কি শিখাওব চতুরিম বাণী ॥ 
সহজহি শুচতুর [গোয়ার] কানা । 
অবসর বুঝী করবি চতুরাই ॥ 

মনু এত আরতি সো! নাহি জান। 
ঈত্ধে লাগি তুয়। পাস সপলৌো! পরাণ ॥ 
জীবইতে মোহে মিলয়ে ঘব কান । 

গোবিন্দদাস তোহারি [গুণ] গান ॥ ২ 

আ'প্রনদৌত্যস্ 

॥ বুনহই ॥ 
স্কম বহুবলভ কান । 

তুহু ভাল চতুর সুজান ॥ 

প/মবি পিরিতি উপেখি । 

আওল  কুলবতী দেখি ॥ 

হভোহারি রসিকপণ জানি। 

কহইতে না [পারে] বাণী ॥ প্র ॥ 

তোহে ৫কোন শিখাও ললিতে । 

ধিক ধিক তোহারি পিরিতে ॥ 

স্ুনইতে এছন কাক্গ। 

হাসব যুবতী-সমাজ ॥ « 

০ষ। পদপহজ [আশো। 

[করসি কতছ'] অভিলাসে ॥ 
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অব সো পদপস্কজ ছোনি। 

কৈছে রহলি মুখ মোরি ॥ 
গোবিন্দদাস মতি মন্দ । 

স্থনইতে লাঁগএ ধন্ধ॥ ৪ ॥ 

॥ শ্রীবুজন্য উভিঃ ॥ 
সজল নয়নে রজনী জাগি । 

[সেবলো চরণ) ভদয়ে লাগি ॥ 

এ সখি এ সখি তু সে জান। 

ধযৈছন সেবক নাগল কান ॥ প্র ॥ 

দারুণ মদন যে ছুখ ছিল । 

মুরছি চেতন বন মেল ॥ 

থখলক বচনে নিঠর রাই। 

নিঠর হৃদয় [ভৈগেল তাই] ॥ 
তু সে যন্তেক কহুলি হিতে | 
হিত অহিত কয়ল চিতে 

তয়ে সে ধিক জীবন জানি । 

বিজনে অ ওল মরণ খানি ॥ 

কাষ-সাগরে খবব ভামে। 

বেকত £বকত জপত নামে ! 

| থৈ] পাণব শে পদ-বাতা1। 

তৈছন যতনে সেবব ধাত্তি, ॥ 

ষৈছন পুনব মনক আল । 

কৰণব তেছন গোপিন্দদাস ॥ ৫ " 

॥ অথ স্বাপীনভর্ভক। ॥ 
যণ্তাঃ “প্র গুণারু&ঃ কাস্তঃ পাশ্বং ন মুঞ্চতি 

বিচত্রবিশ্রমাসভ্1 সা! স্যাঁৎ স্বাধীনভর্ভকা ॥ 

॥ দোহ! ॥ 

পিউ বনাওত বেশ কেশ বহু কায়। 

স্বাধনভর্তীকা জানি বর্ণত কবিরা ॥ 
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॥ পয়ার ॥ 

স্বাধীনভর্তক? সে সর্বলীলা শেষে । 

প্রাণনাথে কিছু কবিঞা। বিশেষে ॥ 

করি বন্ধু ভাগ্য তোম। পাইআছি আমি । 

সদয় হইয়া মোরে দয়? কর তুমি ॥ 

মোর অঙ্গে বেশভৃষ জতেক আছিল । 

তোমাঁস বিহরিতে সব সরম নষ& তল ॥ 

মোর অঙ্গে কর বেশ আপনার হাথে। 

বাধার বেশ করে কৃষ্ণ বসাঞ। সাক্ষাতে ॥ 

ব্বাধীনভর্ক। এই অপুর লক্ষণ । 

কাস্তের স্বোয় তুগ্চ হয় তার মন ॥ 

ঘষে কহে নায়িক! তাতে নায়ক অনুকূল । 

সকল নায়িকা হৈতে ভাহাব বহু মূল ॥ 

॥ পদাবলি ॥ 

॥ ভূপালি ॥ 

আকুল কুটিল অলকাকুল সমরি । 

সীথি বনাই পুন বাম্ধহ কবি ॥ 

তহি ভালে ছেওবি সিন্দুক বিন্দু । 

পুস্কুমে মাজি সাজহ শুখ হন্দু ॥ 

শীন পয়োধবে গর করি আপি। 

মগমদে লেখহ নখ পদ ছাপে ॥ পু ॥ 

এ হবি ব্রতিবসে লুবধ বসাল। 

বিঘটিত বেশ বনাহ পুমবার ॥ 

অঞ্নে বঞ্জহ লোচন হ্রমরি । 

শ্রতি-অবতংশ কিশলয় চমরি ॥ 

বিগলিত কথু-বলয়াগণ মোর । 

শীথে পিঁধাওবি গপুব জোর ॥ 

মেটল জাবক পদে পুন লেখ। 

৫গাবিন্দদাস দেখত পরুতেখ ॥ ১ ॥ 
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॥ ষথ। রাগ ॥ 

দেখ সখি, বাধ। মাধব নেহ। 

নাগরি বেশ বনাঁওত নাগর 
ভাবে অবশ ছুহু' দেহ ॥ 

আনন্দনীর যতনে হরি বারত 

অলক। তিলক নিরমাই । 

কুধ্িত লোচনে হরিমুখ হেরইতে 

থরহরি কাপই রাই॥ 

কোরছি জাতি » পুনহি' হরি সাজত 

পীন পয়োধর জোর। 

ঘামল কর- পন্কজ জলে ধোয়ল 

মুগমদ চিত্ত উজজোর ॥ 

মরমক বোল কহত দুই আকুল 

বোধল গদগদ ভাষ। 

অধর বিলোকনে ইঙ্গিতে কি কহল 

ন। বুঝল গোবিন্দদাস ॥ ২ ॥ 

তথা-_ 

॥ ভূপালি 

এ ধনি এ ধনি কর অবধধান। 

কহ পুন কি করব অনুচর কান ॥ ধ্রু ॥ 

পহিলহি' তোহারি বচন করি মান। 

কিশলয় সাজলে | বদন শয়ান ॥ 

চন্দ্রক পবন সঘন তহি' দেল। 

তব ধনি শ্রমজল সব দূর গেল। 

অঞ্চনে বঞ্ধলে। এ ছুই নয়ন।। 

তাশম্ব,! ল 7 পুরলে। পক্কভ্ঞবয়না ॥ 

মুগমদে লিখইতে উচ কুচ জোর। 

কাঁপে চপল করপননব মোর ॥ 

ইথে যদি রোখবি কাঞ্চন গোবি। 
গোবিন্দদীস গুণ গাওব তোরি ॥ ৩ ॥ 
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॥ অথ €্রাবিভন্ভর্তুক! ॥ 
কুতশ্চিৎ কারণাৎ্ ষস্তা! বিদুরস্থো ভবে পতিঃ 
তদ্দসঙ্গ মছুঃখাত্ত1 ভবেৎ ফপ্রোধিতভত্ভীক!1 ॥ 

॥ দোহা ॥ 

প্রোধিতভন্তক? মাথুর দর গমন জানে । 

উহ রসিক লোক লম্পট কর কেবায় বাখানে ॥ 

॥ পক্সার ॥ 

পপ্রাধিতভত্তক' হয় তিন পবরকার । 
ভাবী ভব্ন হয় ভূত্ত বিরহ আব ॥ 

তত্রাদে৷ ভাবী 
নায়ক বিদেশ জাবে জানি এ অন্দরী । 

অনেক বিলাপ কবে সঙ্গে সহচবি ॥ 

অমঙ্গল দেখি সব আকুল পরাণি। 

বন্ধ মোরে ছাড়ি জাবে হেন অন্মানি ॥ 

হেন দেখি কৎস দূত প্রজেতে আমসিঞ1। 

লএ49 জাবে শ্রাণনাথে থে পসাই 4৮ । 

এই মত ক্'* সব ভাবিতে ভাবিতে । 

আইল কংসের দূত মপরা হইতে ॥ 

ঘরে ঘরে অমঙ্গল ত্রজবাসীগণ। 

একে আর কহাঁকতি অত্র গযন ! 

আজ রাত্রি পোহাইলে কৃফ্ণকে লমষিঞশ। 

চলি যাবে মধুপুরি সারাথি হইএল ॥ 

কি করি উপায় সখি কহ মোরে কথ? । 

সে উপায় কর প্রাণনাথ কছ এথা ॥ 

॥ পদাবল্গী ॥ 

॥ স্থহই গান্দার ! 

সঙ্গনি কানু বিরহ কথি লাগি। 

ওব ধরি জলতহি' আগি।॥ 
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ষব হাম গেলহে পিয়া পাশ । 

[ পিয়া ] ছাড়ল দীঘ নিশাস ॥ 

যব হাম পুছলে। বেরি বেবি । 

পিশ্না সজল নয়নে রহ হেবি ॥ 

তৈখনে যে। কর চিতে। 

কো যাও পরতিভে ॥ 

তব ধরি বুঝিলে? বিচাবি । 
কঠিন জীবন কুলনারি ॥ 

[ এ দুখ আন কিজ্ঞান। 

গোবিন্দদাস পরমাণ ॥ 1১ ॥ 

॥ শ্রগান্ধার ॥ 

কালি হাম কুঞ্জে কানু জব ভেট। 

নিরমদ নয়নে বদন কব হে? ॥ 

মান ভরমে হাম হাসি হাঁসি সাধ। 

না জানি এছে পড়ব পরমাদ ॥ ঞ্ু ॥ 

এ সখি মোহে কহবি উপদেশ । 

ভানলে! কান চলব পরদেশ ॥ 

পুছইতে কহই গদগদ আধ বোল । 

ঢর ওর নয়নে হেরি মুখ মোর ॥ 
নিবিড় আলিঙ্গনে রহু পুন ধন্ধ। 

দয়! স্কশীতল |] সিথিল ভুজ্বন্ধ ॥ 

চুঙ্ঘইতে বদন নয়ন বহু মেলি । 

আনহি ভাতি বূুভম রসকেলি ॥ 

এতনহু' কপট কৈছে হিয়া মহা গোই। 

গোবিন্দদাস ভাল মঞ্জু হেরি রোৌই ॥ ২ ॥ 

॥ আগান্ধার ॥ 

ন। জানি কে মাথুর সঞ্ে আওল 

তা হেরি কাহে জীউ কাপ। 
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তব ধরি দক্ষিণ পদ্ম ধর ফুরএ 
লোবে নয়নযুগ ঝাপ ॥ প্॥ 

সখি হে, অকুশল শত নাহি মানি । 

বিপদদক লাখ তৃণহু করি গণিযে 

কান বিচ্ছেদ হএ জানি ॥ 

কীএ ঘর বাহির চীত না রহে থির 

জাগরে নিন্দ নাহি ভায়। 

গঢ়ল মনো রথ তৈখনে ভাঙ্গএ 

কিএ সখি করব উপায় ॥ 

কুন্বমিত কুঞজে ভ্রমর নাহি গুগে 

সঘনে বোয়ত শুকসারী । 

গোবিন্দদাস কহে আনি ধনি পুছত 
কাহে এত বিঘধিনী বিথাবরী ॥ ৩ ॥ 

॥ ল্ছই ॥ 

নামহি অন্রের ক্র,র নাহি জা সম 
সোঁহি আওল ব্রজমাঝ । 

ঘরে ' ঘরে ঘোষই বণ অমঙ্গল ] 
[ কালিহ কালিহুা ] সাজ ক্রু ॥ 

সজনি, রজনী পোহাব কালি । 

অবহু উপায় ঘেছে মহ প্রাতবর 

মন্দিরে রছ বনমালি ॥ 

যোগিনী-চবরুণ শরণ করি সাধব 

বাধব যামিনী-নাথে । 

| নখতবু চন্দ বেকত বহু অহ্ববে ] 

খৈছে ন। হোএ পরভাতে ॥ 

কালিন্দী দেবা | মেবি তাহে ভাখহ ] 

সো রাখব নিজ তাঁত। 

কীএ শমন আনি তুরিতে মিলাওব 

গোবিন্দদাস অহমাত ॥ ৪ ॥ 



অষ্টরস ব্যাখ্য। ২৪৭ 
৬ 

॥ ভবন ॥ 

এহি ত কহিল? ষত [ ভাবীর বর্ণন 71 
ভবনের কথ! ইবে করহ শ্রবণ ॥ 

কুষ্ণকে অক্র,র লঞ্া৷ রথে চড়াইল।। 
অন্ত্যবাস্তে গোপীগণ ধাইএল। চলিল! ॥ 
কেশবাস না সম্বরে উন্মত হই 1 

অপেক্ষা না রাখে কান্দে [ ভূতলে লুটাঞ ] ॥ 

পদাবলী ॥ গান্ধার ॥ 
অতমিত যামিনীকস্ত ৷ 

বিফল ভেল মণিমস্ত ॥ 

উদ্দয়াচল বরণ অরুণ। 

উদয় দিনমণপি দারুণ ॥ 

দেখ সখি পাঁপী অক্রব। 

হরি লেই চলু মধুপুর ॥ 
দ্বিজকুল মঙ্গল উচ্চাঁর । 

চলু সব গোপ গোডার॥ 

কোহি নাহি কহে অছ্ু বাত। 

হরি জঙ্গ মাথুর না জাত ॥ 

ব্রজপতি দম্পতি চিতে। 

কোনে কয়ল বিপরীতে ॥ 

তে বুঝি নিকরুণ ধাত1। 

গোবিন্দদাস গুপ গাথা ॥ ১ ॥ 

হরি নহু নিঠর চলত তে? মধুপুর 

মঝু মনে এ বড়ি সন্দেহ । 

সে। হেন বসিক পিয়া পিবিতি পুবিত হিয়। 

কাহে লাগি শিথিল সেনেহ ॥ ফ্রু॥ 

সখি, জানি পাছে কাহ মুখ চাহ ॥ 

হ্থন স্থন সহচনি অক্রুর চরণে ধরি 

ক্ষণএ কহবি বিলম্বাহ ॥ 



২৪৮ বসকল্পবলী 

পরিহরি গুরু জন হসতু ব ছুরুজন 
কি করব পরিজন পাপ। 

কান বিন্ন জীবন জ্বলতহি আন্ত ক্ষণ 

কে।!সহে এহেন সম্তাপ॥ 

ও মুখ সমুখে ধরি নয়ন অগ্রলি ভৰি 

পিবইতে জীউ করে সাধ। 

গোবিন্দদান ভণ সে? বিধি নিকরুণ 
যে! করু ইহ রসবাধ ॥ ২॥ 

॥ গান্ধার ॥ 

যাহে লাগি গুরু- গঞ্জনে মনবঞজলো। 

ছুরজনে কিএ নাহি কেল। 

জাহে লাগি কুলবতা বরত সমাপল 

লাজে তিলা€ লি দেল ॥ এর ॥ 

সজনি, জানলে । কঠিন পরাণ। 

ব্রজ [পুর পরিহরি হবি অব জ্ঞাওব 

সুন্ইতে নাহি বাহিবাণ ॥ 

যে মঝু সরস পরশ রস লালসে 

মণিময় মন্দিপ ছোবি। 

কণ্টককুগ্ডে জাগি নিশি বাসর 

পস্থ নেহাঁরই মোর ॥ 

যাকে লাগি চলহতে চরণে বেঢল ফ্ষণি 

মণিমগ্ত্রীর করি মান । 

গে।বিন্দদাস ভগ সো নিন টকছন 

বিছুঝব ইহ অন্মান ॥ ৩ ॥ 

॥ বরাড়ী ॥ 

কামিনী করি কে বিপ্ি জনমায়ল 

তাহে পুন কুলমর্িজাদ । 

ভা পে তত্রি সঞ্চে, মে বাঢাওলে। 

তাহে বিঘটল পধুমাদ ॥ প্র ॥ 



অষ্টরস ব্যাখ্যা 

সজনি, জানলে । বিহি মোরে বাম । 
তেজি বৃন্দাবন মাণব জাওব 

জানলে । স্ন্দর শ্যাম ॥ 

নুযচনা হাস মধুরাধর 
ও দিঠি বঙ্গ নেহাবি। 

ও স্ব বচন হ্ধারসে পূরিত 
৫কছনে বিছুরব নাবি ॥ 

কহইতে গোরি লোনে ভরু লোচন 

মুক্ুছি পড়ত তহি বেরে। 

হাহ] প্রাণনাথ বলি রাই ভেল অচেতন 
গোবিন্দদাস কর কোরে ॥ ৪1 

কী-এ ধনি চম্পক- দাম বনাওসি 

করইতে বুভল বিহার । 

কালি মখুবাপুর জাঁওব বরনাগর 

ওরুজন করত বিচার ॥ 

প্রিয় সরদ্দাম শ্রীদাম মহাঁবল 

এসব জাওব সাথে। 

এত শুনি মুরছি পড়ল বরনাগবণ 

বজর পড়ল খেন মাথে ॥ 

ক্ষেণে ক্ষেণে উঠত ক্ষেণে ক্ষেণে ৫বঠত 

অচেতন কলেববু বাপি । 

ক্ষেণে ক্ষেপে নো শুত বুকভা নন্দিনী 

বদনে বসন দিয়। ধাঁপি ॥ 

গোবিন্দদাস'******- 

মৌনহি গঙওন কয়ল যদুনন্দন 

অক্ররর লেই রথ আগে ধরি। 

পাম সুদাম শ্রীদাম গদগদ 

নন্দ যশোমতি [-"] হবি ॥ 

২৪৯ 



২৫৩ বসকল্পবলী 

ব্রজবধূজন রয়ল চিতা ওত 

নয়নে ভরি ভরি নীর ঢরি। 

শ্রীরাম ভণি বুখভাহুতনী 
চীতক পৃজবি দ্বারখরী ॥ ৫ ॥ 

॥ অথ ভূতবিরহ ॥ 

এইত কহিলু কিছু ভবনের কথ । 
বিরহ ভৃত্তে অনেক বেবস্থ। ॥ 

কৃষ্ণ গেল৷ মধু [পু]রি হেথা গোপীগণ । 

না জানয় রাত্রি-দিব। প্রাণ উচাটন ॥ 

রুষ্ণ সঙ্গে যত সুখ সে সব ভাবিয়া । 

গুডায় সকল ধিন রোদন করিয়! ॥ 

॥ পদাবলী ॥ 

॥ শ্রীগান্ধার ॥ 

সখি আজু গোকুল শুনা ভেলা । 

হবি কিমাণমর পুর গেলা । 

রোদতি পিঞ্ুর স্ুকে। 

ধেহ ধাওত মণরা মুখে ॥ 

হাম সাগরে তেজব পরাণ । 

আন জনমে হব কান ॥ 

কান হওব যব বাধ।। 

তব জানব বিরহক বাধা ॥ 

মোরে লাগল বিধাত1। 

গোবিন্দদাস ছুংখদাতা। ॥ ১॥ 

॥ বরাড়ী ॥ 

স্থনলহছ" মাধব মাখর গেল। 

গোকুলক মানিক ০কেবা হরি লেল ॥ 



আষ্টরস ব্যাখ্য। 

কি পুছসি কি কহব স্থন সজনী । 
কঁছনে বঞ্চব ইহ পিন রজনী ॥ ফর ॥ 
হবি গেল মধুপুর হাম কুলবাল]। 
বিপথে পড়ল কীএ মালতিক মালা ॥ 
নয়ানের নিদ গেল মুখের গেল হাস। 
স্থখ গেল পিয়া সনে ছুংখ হাম পাস ॥ 
শুন ভেল মন্দির শুন ভেল নগরি। 
শন ভেল দশদিশ শূন ভেল সগরি ॥ 

ভনয়ে বিদ্ভাপছ্তি স্থন বরনারি । 

স্জনক ছখ দিবস ছুই-চারি ॥ ২ ॥ 

ত্র ১ 

॥ গান্ধার ॥ 

মুঠি ফাঁদ জানিতৃঁ পিয়া জাবে ছাড়ি ঞ1। 

হিয়ার মাঝে পরাণ দিয় রাখিতৃ বাদ্ধিয়। ॥ 
কোন নিদারুণ বিধি মোর পিয়া নিল । 

এ ছার জী !বা ন কেনে অবহু রহিল ॥ 

সেই সে ফুল বন সেই সে ভ্রমরা। 

পিয়া! বিচ্চ ঘুরিয়। বুলে মধু না খায় তার ॥ 

এইখানে করিত কেলি রসিক বরবাজ। 

কিব] হেল কেব। নিল কে পাড়িল বাজ॥ 

মরম ভিতরে বড়-*-ছুঃখ | 

মরিব বারেক পিয়ার ন। দেখিএা মুখ ॥ 

জনমে জনতে হউভ সে পিয়া আমার । 
আমা হেন নিদ্দারুনি না হয় ভাহার ॥ 

গোবিন্দদাস কান্দে ভূমিতে পড়িস্সা | 

[অভ] গিনী আগে জাইমু মরিয়া ॥ ৩ ॥ 

মোই বুন্দাবনে গওই কোকিলা। 

বিধি বাম ভেল পিয়া মধুপুরি গেলা ॥ 
কোনখানে গেল পিয়। সেখানে মুগ জা । 

[ নাহি চিনি পথ ] তেই জাইতে না পা ॥ 



৫ বূসকল্পবল্লী 

ফুটিল কুশুম বন মাতল ভ্রমর । 

হিয়া! মোর দগদগী কান্ত নিল কারা ॥ 

নাচেরে ময়র দেখি ময়ুৰি মুড়ায়। 

প্রাণনাঁথ নাহি প্রাণ কেনি বা জুড়ায় ]॥ 

| শশধব ধরিবারে 1 ধায়েত চকোর । 

কোন বরসবতী পিয়া পাওল মোর ॥ 

গোবিন্দদাস কহে জাঙ বলিহারি । 

চীতে ধৈরজ ধর মিলিব মুরারি ॥ ৪ ॥ 

॥ (শা ॥ 

এই ত মাধবী তলে আমার লাগিয়া পিয়। 

[যোগী জেন সদাক্ব ধিয়ায়। 

পিয়া] বি মোর হিয়। ফুটিয়া না পড়ে কেন 

নীলজ পরান নাঠি জায় ॥ ধু ॥ 

সক্তনী বড় দুঃখ বহুল মরমে । 

আমারে ছাড়িয়া পি! মগুর1 রহল গিয়! 

এই বিধি লিখিল করমে]॥ 

আমারে লইয়। সঙ্গে কেলি কৌতুক বঙ্গে 
ফুল ভুলি বিহরই বনে । 

নবকিশলয় তুলি সেজ বিছ1ওই 
বস পরিপাঈার কারণে ॥ 

আমারে লইয়া কোরে শয়নে | সপন ফেখে ] 

যামিনী জাগিরা পোভায় । 

এ হেন গুণের পিয়া কার সনে কোথা গিয়! 

তকছনে রজনী গোঙা় ॥ 

এন্ডেক দিবস হল প্রাণনাথ না আইল 

কার মুখে না শুনি স্বাদ । 

1 গোবিশ্ধদাস চলু। শ্যাম বুঝাইতে 
দারুণ [এ বিরহ বিষাদ ॥ ৫ ॥ 



অই্টরস ব্যাখ্য। 

॥ গান্ধার ॥ 

অস্কর তপন তাপে ধব জারব ইত্যাদি । 
এ সখি এখন তেখন কৰি দিবস গোডাওলে। 

দিবস দিবস করি মাস । 

মাঁস মাস করি বরিখ গোডাওলে। 

ছাড়লে। জীবনক আশা ॥ 

বরিখ বরিখ করি জনম. গুঙাওলো 

জীবন বহল তছু আঁশে। 
হিমকর কিরণে কমল ষব জারব 

কি করব মাধবা মাসে ॥ 

॥ স্ুহই গান্ধার ॥ 

প্রেমক অস্বর আত জাত ভেল 

না ভেল মুগল পলাশ ইত্যান্দ ॥ 

॥ পঠমঞ্জরী ॥ 

উকুলে বন্ধুর ঘবে বৈসে গুণনিধি । 

পাখি হএঞ] উড়িয়! জা পাখ না দেই বিধি ॥ 

যষুনাতে দিএ ঝাঁপ ন। জানে সাতার । 

কলসে কলসে সেচে। ন। টুটে পাখার ॥ 

অথুবান নামে প্রাণ কেমন জানি করে। 

বড সাধ লাগে মোরে বন্ধু দেখিবারে ॥ 
আব কী গোকুলচাদ ন। কর্িব কলে । 

হাখের মাণিক সুঞ্জি হাপাইলু হেলে ॥ 

আগুণেতে দেড নাীীপ আগুণ নিভাক্স । 

পাঁবধাণেত দে কোল পাষাণ 'মলায় ॥ 

তরু তলে জাও যদি সেহ ন। দেই হায়।। 

যার লাগি ঝুরি মনো তার নাহি দয় ॥ ৬, 

॥ খ্াগতথ। ॥ 

(ক মোঁবে মিলাএশ দিবে সে চাদ-ব্য়ান । 

আখি তিরপিত হব জড়াবে পরাণ ॥ 

২৫৩ 



খ৫৪ বুসকল্পবলী 

উঠ্িঘ্! বসিয়া! কত পোহাইব বাতি । 

কঠিন পরাণ বে নিলজ নাব্ীজাতি ॥ 

কেহোত ন। বলেনে আইল তোব পিয়া । 

কত না বাখিব চীত নিবারণ দিয় ॥ 

কতছুরে পিক্ষ। মোর কনে পর-বাস। 

এতদিন না আগওল কহে বলবাষদাস ॥ ৭ 

॥ কেদাব ॥ 

উদ্লল নব নব যেহ॥ 

দুরে বহু স্তামব নেহ ॥ 

তহি ঘন বিজুবি ডজোর । 

হরি বহু নাঁগনি কোর ॥ 

দাকধন পাহু ক কান । 

জীবন ভেলনু” জান ॥ 

চাতকী পীউ পীউ বোল । 
স্ুমইতে জীউ উতবোল ॥ 

দাছুরি উন্মন ভাষ । 

বিনহিনী জীবন হতাশ ; 

এছনম ভেল দুরদিন । 

অন্দর বুবিশশীভীন ॥ 

কে! কহব কান্ক পাশ। 

চলত গোবিন্দদাস 1 ৮॥ 

॥ গাক্ষার ॥ 

যব হাম বাঁল। পিয়া! পরিহবি গেলা । 
কিএ দোষ কিএ গুণ বিচার ন কেল ॥ 

মখবর খোক্সাওলে। দিবস লিখি লিখি । 

নরান আক্ষার ভেল পিজা পথ দেশি ॥ 

এ সখি এ সখি আমার পিয়া । 

আবহ না আওল কুলিশ শত হিয়া ॥ 



অষ্টরস ব্যাখ্যা 

[."*"*']রুলী বুঝলু' রসভাষ। 
হেন জন মাছি জে জানায় পিয়া! পাস ॥ 

॥ আ্হই ॥ 

সখি হামারি দুখের নাহি ওব। 

এ ভন বাদব মাহ ভাদর 

শুস্ক মন্দির মোর ॥ 
ঝম্পি ঘন গর- জস্তি সম্ততি 

ভূবন ভরি ববখস্তিয়া। 

কাস্ত পানহুন কাম দারুণ 
সঘন খর সর হস্তিয়া ॥ 

কুলিবক তশত পাত মুদিত 

ম্যুর নাচত মাতিয়]। 

মত্ত দাঁছরী ডাকে ভাহুকী 

ক্ষাটি জাওয়ত ছাতিয়া ॥ 

তিমির ভরি অতি ঘোর যামিনী 

অথির দামিনী পাতিয়া। 

ভণভ শেখর কৈছে বঞ্চব 

তে! পিয়া! বিজু ইহ রাতিয়া ॥ ৯॥ 

1 ভাটিয়ালি ॥ 

মাধব কাহে দেই সম্বাদ [তোয়। 

তুহু” আইলে ছুঃগ আপনে নিবেদি 

মঙ্দন যে বাখএ মোয় ॥ 

ভ্রমর দূত করি তোহে পাঁঠাওব 

সো অতি মধুমাঁতোয়ার1। 

মলয়ে পবন কী তোহে সম্বাদব 

পো অতি মন্দ সঞ্চার ॥ 
আছএ ন। এছন চলব সখিজন 

তা দেই সমন্বাদ পাঠাই । 

৫৫ 
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গরুলাজ ভবে ছুর দেশাস্তরে 

ভেও্িও হাঁম চজিতে না পাই 1 ১০ ॥ ্ 

॥...কে বাগ ॥ 

কুহু কুহু কুহু রব পীকু মুলে সুনে | 

পিয়া] মোর দূর দেশ একেশ্বরি গুণো ॥. 

নিচয়ে মনি মুঞ্ি পুন জনমিষু | 
তবেত বিপখিগণ আপনে গণ্জিমু ॥ 

ধরিমু আক্ষটি বেশ হাঁথে টেমু ফাস। 

তবেভ কোকিল 'গণে করিম বিনাশ ॥ 

বিখধর রূপ হএঞু ভখিমু পবন । 

ক্রতাঁশন রূপ হুএ” দিমু চন্দন 1 5 

আঁধতন্ত দূপ হৈমু বিধু গণ্জবাদুরে 

কাম বিনাঁশিতে নেত হমু হর শিরে ॥ 

ছেদিনু তরুবর হএএ স্থব্রজাতি । 

বসস্ত সময়ে যেন না উপজে ক্ষিভি ? 

কত মদন তন দতসি হাষাবি। 

নাহ শক্ষর ভাঁষ কাবরনাতি ॥ 

নক জটি'সিপি্ত বেশীড়জঙগ | 

মালিতমাঁল শিলে নাভ গঙঈগ ॥ 

ভাঁলে নয়ন নহে সিন্দুবক বিন্দু । 

মোত্িিম বন্ধ মৌলি নহ ইন্দ 1 

কগে গব্ুল নহে মুগমদসার | 

নে ফণিলাঁজ উরে সণিহঠাতি ॥ 

কেলি ক [মল ইহ নহুএ] কপাল ॥ 

বিছ্যাপতি কবি কহই সুন্গাদ । 

অল্্ ভলম নে মলয়জলাবু ॥১১॥ 

1ষখাঁনে সতত তবসে রসিক মুবারি । 

সেখানে লিখিঅ মো নাম ছুইচবি ॥ 



উরস ব্যাখ্ট। 
এই [সব] [আ] তরণ দিহ পিয়া ধাঁম। 
জনম অবধি মোর এই পরণাষ ॥ 

॥ গান্ধার ॥ 

যাহা যাহা পু অরুণ চরণে চলি যাত। 

তাহা তাহ। ধুলি হোই মঝু গাত ॥ 
যে সরোবরে পিয়। [নিতি নিতি নাহ]। 
তাহ। ভরি সলিল হোয় তথি মাহ ॥ 

এ সখি বিরহমরণ নিরছন্্ । 

এছন মিলই [বব] গোকুলচন্দ ॥ 

যে। দরপণে প্" নিজ মুখ চাহ। 

মঝু অঙ্গ জোতি হই তথি মাহ] ॥ 

[যে! বীজনে] পিয়া বীজএ গাত। 

মঝু অঙ্গ তথি হোয় মু বাত ॥ 

যাহ। পছ' ভরমহি জলধরশ্যাম । 
মঝু অঙ্গ গগন হোই সোই ঠাম ॥ 

গোবিন্দদাস কহ কাঞ্ম-গোরি । 

[সেো। মরকত-] তন্গ তোহে কিএ ছোরি ॥ ১২ ॥ 

ক 

॥ দৃতী-উক্তি ॥ 
কি ছার পিরিতি কৈলে পরাণে বাধিয়। আইলে 

| শুন শুন নিঠর মাধাই। 
সফরি সলিল বিনে আর জীবে কতদিনে 

বাঁচিতে সন্দেহ [ভেল রাই] ॥ 

শুন শুন ওহে শ্যাম তুমি কেনে হেলে বাম 
ঝাট [বাখ] রাধার পরাণে। 

দ্বৃত দিয়া এক রূতি জালি আইলে যুগবাঁতি 

সে কেমন রহে অগোয়ানে ॥ 
বুঝিলাঙ্ উদ্দেশে সাক্ষাতে পিরিতি বসে 

স্থান ছাঁড়। বন্ধু বৈরি হয়। 
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তার সাক্ষি পদ্মভাঙ্ছ জল ছাড়া তার তক্ু 

শুখাইলে সে যেন রয় ॥ 

ঘত সুখ বাড়াইলে তত দুখে পোড়াইলে 

করি কুমুদ বন্ধুভাতি। 

[গুপ্ত ক-]হে এক মাসে ছুই পক্ষের শেষে 

নিদানে করিলে কুহু রাতি ॥ ১৩॥ 

॥ গান্ধার ॥ 

একে গোরি পাতি আরে দুঃখ কাতরি 

আবে দুঃখ বিরহক জালা । 

কতএ পরাণ পাঁণি দিএ বা... 

গরাশয়ে মনমথ কালা ॥ ধু ॥ 

মাধব ভাল নহে তুয়া অন্গরাগ। 

আপন পরাণ পিয়। ঘা! সঞ্ঞে বাটল হিয়। 

তাঁহ। ভোহে নাহি লাগ ॥ 

কবে ধরি সির চাহি কারে কিছু মাহি কহি 
বিরহে বিকল ঘন বোই। 

বিরহ বেয়াধি জরি আধি ভেল হ্ন্দরি 
তে। বিন উষধ কোই ॥ 

সখার উক্তি শ্রীমতির প্রতি 
তথা-_ 

এক দিব হাম মরা সমাগম 

পশ্থহি' দরশন ভেল]। 

তুয়! কাহি জত পুন পুন পুছত 

লোবে নয়ন ভুরি গেল। | পু ॥ 

কুন্দরি, স্থপুরূখ বিদগধ পোয়। 

কাতক হৃদয় সবহু হাম জানলো 

তিলেক না বিছুরএ তোয় ॥ 

গীত নিচোলে নয়নযুগ মুছই 
পুন অচেতন তছি হেরি । 
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উব্ধ পর থোই চাঁপি ক্ষিতি লুঠই 
ফুকনি রোই কত বেবি ॥ 

তুয়! বিশ বাঁতি দিবস নাহি জানই 

এতহছ' বুঝলে। অন্ুমাঁনে । 
তোহে বিছুরল ইহ কবহু' না৷ বোল 

বিছ্াপতি কবি ভানে ॥ ১৪ ॥ 

॥ বরাড়ি ॥ 

রাধা নাম আধ সনি চমকিত 

ধরই [ ন ]পারই অঙ্গ। 
লোচন-লোর-লহ- বীভরে আকুল 

কে! কহ প্রেম-তরঙ্গ ॥ ধ্রু ॥ 

স্বন্দররি, দূর কর হৃদয়ক বাধা । 
বাধা মাধব তুয়া অবধারলে। 

মাধবকি তুহ' বাধ] ॥ 

তোহারি স্বাদে ক্থধারসে উনমত 

হশসি হাসি ঘন তন মোর। 

লিখত পাতি দেখত না কাগজ 

গদগদ বোধল বোল ॥ 

গীমতরঙ্গে পন্থ দরশা ওল 

দু" দিঠি-পক্কজ মুদি । 

গোৌবিন্দদাস কহু এ ধনি সমুঝবি 
কাক ইজিত সুধি ॥ ১৫ ॥ 

॥ অথ ভাবোল্লাল ॥ 

॥ মঙ্গলগুঞ্চবী ॥ 

উলসিত মনু হিয়। আজু আওব (পয়। 

দৈবে কহল শুভবাণী। 

শুভস্ফচক যত নিজ অঙ্গে বেকত 

অতএ নিচে অনুমানি ॥ প্র ॥ 

৫৯ 



পিই ও ঝসকল্পবন্সী .. 

সজনি, সব বিপদ দূর গেল । 
সুখ সম্পদ বিধি আনি মিলাওল 

এছন মতিগতি ভেল ॥ 

মঙলকলসে দেই নব পল্লব 

রোপহ ঠামহি" ঠাম। 

গ্রহগণকগণ আসি করু ভূষিত 

তুরিত আঁওব জানি শ্যাম ॥ 

হরিজ্র ভাবিম দরপন অর্পণ 

দধি ঘ্বত রতন প্রদীপে। 

স্বরণ ভাঁজন লাঁজহি' ভরি ভরি 

বাখহ নয়ন সমীপে 

নব নব রঙ্গিণী দেউ হুলাহুলি 
বননভূষণ করি শোভা । 

প্রাণ পান্ছন পতি নিজগুহে আঁওব 

গোবিন্দদাস মনোলোভা ॥ ১ ॥ 

আম্জব [ মনু ] শুভদিন ভেল।। 

কাক নিকটে কহি গেল! ॥ 

আজুক প্রাতর সময়ে । 

বাম বাহু ঘন কাপয়ে ॥ 

সঘনে খসএ নীবীবন্ধ । 

বাম নয়ন করু ফন্দ ॥ 

অন্ক্ষণ হৃদয় উল্লাস। 

পুরল পথিক পরবাস ॥ 

এ লখপ বিফল নাজাব। 

মাধব নিজ ঘরে আব ॥ 

পুলকে পুরল প্রাতি অজ । 
খঞ্জন কমলিনী সঙ্গ ॥ 

মনমথ ভেল শুতকারি। 

জান কহে তুহু গুণ চারি ॥ ২॥ 
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॥ বাল। ধাসসী ॥ 

আঙিনা আওব জব বসিয়া । 

পালটা চলব হাম ইশত হাসিয়া ॥ 

আবসী আচরে সোই ধরবে । 

ষাগব হাম জতন মলোই করবে ॥ 

কাঁচুয়া ধরব হরি হতিয়।। 
করে কর বারব কুটিল আধদিঠিয়1 ॥ 
সহজই পুব্দথ ভ্রমরা। 

চিবুক ধরি অধর বূস পীব হামবা ॥ 

বুম লাগল বমণী। 

কত কত যুগতি মনে অনুমানি ॥ 

রভস মাঙ্গব পিয়া! জবহি । 

মে মুখ বিহসি বোলব নহি তবহি ॥ 

€ততখনে হরব চেতনে । 

বিছ্যাপতি কহে [ধনি তুআ1] জীবনে ॥ ৩॥ 

॥ মিলন ॥ 

আজু বজনী সখি ভাগি পোহাওলু 

পেখলু পিয়। মুখচন্দ1। 

জীবন যৌবন সফল করি মানলু' 

দশ দশ ভেল নিরদন্দ1 ॥ 

আজু মোর গেহ [গেহ করি ] মানলু 

আজু মোর দেহ ভেল দেহ]। 

আজ বিধি অভিমুখি জানলু বে সথী 
দুর গেল সকল সন্দেহা ॥ 

সোই কোকিল অব লাখ বব করু 

গগনে উদয় কর চন্দা। 

পাচ বাণ অব] লাখ বাণ হউ 

মলয় সমীর বছ মন্দা ॥ 



২৬২ বসকল্পবলী 

কুম্থমিভ কু্জে অলি অব গুঞ্জরু 

কবি বিস্কাপতি ভান। 

রাজা শিবসিংহ সূপনারায়ণ 

লছিম! দেবি পরমাণ ॥ ৪ ॥ 

শ্রীপতরুবৈষব পাদ-পন্ম করি আশ। 

অষ্টরস ব্যাখ্যা করে পীতান্বর দাস ॥ 

ইত্যাদি 



ীতভান্যলদাস-বিলচিতত 

লসমঞ্জী 





ব্সমগ্জরী 

ও নমঃ কুফ্ায় 

বন্দে ভরীকুষফ্চচৈতন্যং তত্প্রিক্সং শ্ীগদ্দাধরম্ । 

নিত্যানন্দঞ্চ তদ্ভূত্যাৎস্তথ। চাছৈতসংজ্ঞকম্ ॥ 

বন্দে। আমিও শ্রীকষ্চৈতন্য গদাধর। 

সবন্দো, নিত্যানন্দ “আনত অদ্বৈত ঈশ্বর ॥ 

৪তবে বন্দো” নরহরি শ্রীরঘুনন্দন । 
বন্দে গুরু, ৫বঞ্চব যতৎ মহাজন ॥ 

শ্রীশচীনন্দন প্রভু ঠাকুর আমার ॥ 

»আীখগু মহাস্থানে বসতি যাহার ॥৬ 

সুগ্ধ। মধ্য প্রগল্ভা গোপী ভ্রিবিধ প্রকার । 
প্রাখধা মাধুধ্য সাম্য গুণ “হয় যাহার? ॥ 

বাম। দক্ষিণ ধীরাদি বিভেদ” । 
বিপ্রলম্তভ সম্ভোগ তাহার উচ্ছেদ ॥ 

দুখণ্ডিতাদি অই্টরস তাহাতে ১০জন্সএ১০ | 
আট আটে €চীসটি তাহার তেদ ১১হএ১১ ॥ 

ব্সকলবলী গ্রন্থের অষ্টম কোরকে । 

তাহ স্ল্ম করিতে পিতা আজ্ঞ। দিল মোকে ॥ 

তাছান করচ। কিছু ১২আছিল১২ বণন । 

গ্রন্থ বিস্তার ১,ভয্ে১৩ মন কল জিখন ॥ 

সেই অষ্টলের মঞ্জরী কোক পাইল । 
বসমঞ্জব্নী বলি ১৪ তবে গ্রস্থ১৭ জানাইল ॥ 

অভিসানিক। হইতে আগে ১৭ কনি ১৭ বর্ণন । 

পছ্যক্রমে ১৬কহি কিছু তাহা বিবরণ১৬ ॥ 

| অথ অভ্িলারিক। ॥ 
“কাক্তাথিনী তু ষা ষাতি সঙ্কেত সাভিপারিকা ।” 

সেই ১"অভিসার হয় পুন১৭ অষ্ট প্রকার । 

জ্যোৎ্সা তামলী বধ দিবা অভিলার ॥ 



২ বল কমজবজী 

কুঙ্মটিক। তীর্থবা। উন্মত্ত সঞ্চরা । 

গীতপদ্ঠ বুসশাস্্ে সর্বাজনোত্কব। ॥ 

শ্রীসঙ্গীতদামোদবে-_ 

“স্কাবিকুজ্ঝটিহেমন্ত-রজনীধ্বাস্তসঞ্চরাঃ | 

প্রীক্মমধ্যাহৃবাতার্দি-কোলাহলবিধৃদয়াঃ ॥ 
বাষ্টভঙ্গনিরাতঙ্ক-পুরদাবমহোৎসবাঃ । 

প্রদোষাশ্চেতি কথিত দ্বাদশৈবেদৃশাঃ ক্রমাৎ ॥” 

অথ জ্যোত্আী-_ 

“সলিকামালভাবিণ7ঃ সর্বাজীণণাত্র চন্দনাঃ | 

ক্ষৌমবত্যে। ন লক্ষ্যস্তে জ্যোৎআায়ামভিসাবিকাঃ 

তথাহি গীতাবল্যাম-_ 

“ত্বং কুচবনিতমৌক্তিক মাল! । 
শ্মিতসান্দ্রীকৃতশশিকরজালা ॥ 
হরিমভিসর স্ন্দরি ! সিতবেশ? । 
ব্াকারজনিরজনি গুরুবেষ। ॥ 

পর্িহিতমাহিবদধিরুচিসিচয় | 

বপুবপিতঘনচন্দননিচয়া ॥ 

কর্ণকরম্বিতকৈববহা সা । 

কলিতসনাতনসঙ্গ বিলাস ॥” 

॥ অথ বাগ ॥ 

১ বাক নিসাকবর ১৮কিরণ নেহাবি১৮। 

যতনে পরয়ে ধনি ১১ধবলিম সারি ১৯ ॥ 

২০চন্দ২"-চন্দনলেপিত সব অজ । 

স্মিত * ১কুস্তমাবলী-হাস নব২১ বজ ॥ 
অব নবরজিণী করত অভিসার । 

কুচযুগ সোহই মুকুতাব হাব ॥ 

অভরণ স্বরণ শশিমনি সাজ । 

পদগতি মস্থর জিনি +-হংসরাজ ++ ॥ 



রসমঞ্জরী ও 

মনোহর কুঞ্জ কুদ্দ পরকাশ। 

গোঁবিন্দদীন কহে মীলল শ্যামপাশ ॥ 
০০০ 

ভামসী অভিসার-_ 

“কালাগুরুবিচিন্রাী নীলরাগান্বদান্বর। ৷ 

চন্দ্রোদয়ে পরিত্রস্তা কষ্ণপক্ষাভিসারিকা 

না ॥ 

গুরুজন-নয়ন বিধুন্তাদ মন্দ | 
নীল নিচোলে ঝাপি মুখচন্দ ॥ 
চলু গজগামিনী হরি অভিসার । 

গতি অতি মন্থর আরতি বিথাঁর ॥ (প্র) 

২৩পরিহর মৌক্তিক২৩ও মালতিমাল । 

তোড়ল মণিময় গীমক হার ॥ 

২৪মব২* অভিসার ভরম ২«ভোলে২ৎ ভোর। 

নিন্দহি পীনপয়োধর জোর ॥ 

২৬[ কুঞ্চ যামিনী ঘন তিমির ছুরস্ত | 

মদন দীপ দরসা'অল পন্য ॥ 1১৬ 

রসস্ধাধসে চলু পদ দুই চারি। 
২*"নীলকমল২" তেজলি বরনারী ॥ 

বেম সেপ বহু" নীলিম বাস। 

২৮কুগ্জে মিলল২” কহে গোবিন্দদাস ॥ 

দিবা-অভিলার-- 

মধাণহন ২৯সময়২* যখন প্রচণ্ড দিনমণি। 

৩”্ব। ঝা বাত বছে উতপ্চ আগুনি ॥”০ 

পুরজন সবহু বহে কপাট লাগাই। 

দিবসে অভিসার ১১করুল*১ অবসর পাই ॥ 

২ ॥ আসোআরি ॥ 

ড় বিসআ'সে তৃআ! পন্থ নেহারি। 
০২জামুনকুগ্ও২ রহল বনআরি। 



২৬ বসকল্পবজী 

হ্বন্দরি ম1ণকুরু মনোরথ”” ভজ | 

৩৪অহঃ অভিসানে দ্বিগুণাধিকা”5 বজ ॥ 

তুহু” ধনি সহজহি' পদুমিনী জাতি। 
০৫ঠোহান বিলম্ব উচিত নহে আতি ॥৩৫ 

ভূুখল জন জদ্দি না পাঅব অন্ন। 

বিফল ভোক্জন দিন অবসন্্ ॥ 

আবতি তি ছুহু' নছে সমতুল ॥ 

গাহক আদব *৬সবহু"এ৬ বহু মূল ॥ 

গাহ মিজি নাগরী জছুমণি পাহ। 

কহে কবিরঞজন বস-নিরবাহ ॥ 

₹ অথ বর্ধাভিসার-- 

পশ্থ পিছব নিশি কাজব কাতি। 

পাঁতরে ৫ভগেল দীগ ভরাতি ॥ 

চবুণ বেঢল অহছি তাহে নাহি শহ। 

০পক্ন্দরী হৃদয়ে নুপুর পরিপক্ক 0৩ 

কি কহব মাধব পিরীতি তুহারি । 
তুয্া অভিসাঁরে **ন1 জিএ বরনাবী'*৮ ॥ 

ববাহ মহিষ মগ দেখি ভয় পায় । 

দেখি অন্ঞবাগিণী বাঘ ডবায় ॥ 

ফণি-মপি-দীপ ভবরমে দেই ফুক । 

কত বেন ৪*নাগিনীর মুখে দেই মুখ প” ॥ 
কহে কবিরগন করহ সন্ভোষ। 

আজুকার গমনে বিলদ্গে নাহি দোষ ॥ 

রি কুজ্মাটিক। অভিসার-- 

০, ॥ ললিত রাগ ॥ 

হলি বহু কাননে কামিনী লাগি । 

৪ ১অস্তবে"১ জব জর মনসিজ আগি ॥ 

দারুণ 'গুবজন নয়ন নিপাত । 

না মিলিল সুন্দক্বী ভেল পরভাত ॥ 



বসমঞ্চরী 

আজু ভেল ভালে কুজ্বাটি আধিআর। 
করলছি বাঁই দিনহি অভিসার ॥ 
বিঘটিত *২মনোরথ"২ অবহিত কাঁন। 

ধনি চলু আন ছলে মাঘ নিনান ॥ 

অবছ' মিলল «জান নঅন?ৎ পন্ত | 
 দ্বরসনে মিটল বিরহ ছ্রস্ত ॥ 

'৪ডুহু দু? হরসিত স্থখী করু কোর ।5, 

বিঘটিত *«বিহি করু চকোর জোরদ৭ ॥ 

গোবিন্দদীন কহ ছুহ' রনগাঁন। 
ভাঙ্গল বিঘটল মদন পরভান | 

২৬৯ 

তীর্থযাত্রাতি পার-_-. 

ইনি: 78 ॥ কম্যচিৎ ॥ 

'*ঠাদ-গহন"৬ গগনে লাগি গেল। 

ছল করি ৪"কাঁমিনী*" বাহির ভেল ॥ 

“৮ন শুন”” মাধব করু অবধান। 

আজু বড় বিতরল *ঈজমুন1*--সিনান ॥ 

স্থপুরুথ বচন করল বেবহার । 

পহিলহি মনমথ মন্ত্র উচার ॥ 
বসন ভূষণ সব করব তিআগ। 

নিজ তন্চ দেঅব তুহে জবমাগ॥ 

রমণিহশিরোমণি «"এতই বিচাঁবিৎ* | 

ধীর সমীরে চলু রসিক মুরারী ॥ 

উন্মত্ত অভিসারিকা-_ 

কাবাসস্কোযষে-__ 

“কামোস্ভাবব্যাকুলাত্মা দৃতিপশ্থং বিচিস্তয়েৎ। 

তৎপশ্চান্রমণোদ্দেশে উন্মত্তা সাঁভিসারিকা ॥” 

মনমথ-বাণে আকুল ভেল দেহ। 

«১দঘুতিক পন্থ ছেরই নিজ গেছ ॥* 



রসকল্পাবী 

মুরলিক নাদ জব সুনই শ্রবণে। 
উন্মত্ত হইয়া চলে নাক মিলনে ॥ 

৭২ বিভূষণ হঞ নিশক্ক*২ চলি জাঅ। 

«৩বাটপাঁড় লম্পট ভঅ নাঞ্চি তাঅ ॥** 

॥ ধাঁনসী বাগিণী ॥ 

কি কহব মাধব প্রেমক রবীত। 
তুয়া৷ অন্ুরািশী ত্রিভুবনজিত ॥ 
«ওপ্রতি«* ভুজ-ভুজজ বন্ধন করি ফারি। 

চবরণক ঘাতে ৎকুলাচলণৎ ভাবি ॥ 

তাহে কি করব লঘু মন্দিরকবাট । 

ভয় মরি যাদে সিন্ধু দেই বাট ॥ 

জাহ। রস-ধাধস ভাও ধুনান । 

ধাধসে ধাবই কতহু পাচ বাণ ॥ 

৫*সে। তহু কুঞ্ডে মিলব অবিরোধে | * 

গোবিন্দদাস কহে «*পুরুল” ' সাধে ॥ 

সঞ্চরাভিসারিক1-_-২১ 

সঙ্গীতশেখরে-__ 
“অনঙ্গবাণদদ্ধত্বাৎ সঞ্চরাশঙ্কয়াপি চ। 

অস্তব্যস্ুভৃষণাঙ্গ। সত্বরাগমন। হি স। ॥” 

অনঙ্গবাণে মহাপীড়! অশস্কিত মন । 

নিজ গৃহে স্থির নহে মনত” উচাটন ॥ 
নিজ অঙের বেশ করিতে না পারে । 

ভুজে নেপুর লই কস্কণ পদে ধরে ॥ 

অগ্রন কপালে দেই সিন্দর অধবে । 

৫»উন্মুন্তাৎ* হএ সেই মুরলীর স্বরে ॥ 

তথা হি--- 

“লিম্পস্থ্যঃ প্রমৃজস্ঞোতন্যাঃ অগ্রস্তাঃ কাশ্চ লোচনে । 

ব্যত্াস্তবস্ত্রাভিরণাঃ কাশ্চিৎ কুষ্তাস্তিকং যযুঃ ৮ 



রসমঞ্জরী ২৭১ 

'"[কৃষ্ণমজলে-__ ॥ ধানসী ॥ 

হ্ুনি বেণু অপরূপ ধ্বনি। 
ছুটল কুণগ্রর-গতি বরজ-রমণী ॥ 

পদে হার পরে কেহ করেতে নৃপুর । 

কেহ আধ সীমস্তে লেহত সিন্দুর ॥]১০ 

॥ অথ বাগ ॥ 

এক পতআোধর চন্দনে লেপিত 

আরে সহজই গৌর । 

৬১[হিম ধরাধর কোলে মিলল 
ভূধরাধর যোর ॥]৮১ 

মাধব, তুয়৷ দরসন কাজে । 

»২[আধ পদ চালন করিএগ সুন্দরী 

বাহির দেহলী মাঝে ॥]৬২ 

ডাছিন লোচন কাজরে রঙ্ডিত 

ধবল *রহল করঙ৬৩ বাম। 

নীলধবল কমল ৬৪ছুঅআ+" চান্দ 

পূজল কত কোটি কাম॥ 
শ্রধুত হসন জগতভূষণ 

সোহ এ রম জান। 

পঞ্চগৌড়েশ্বর ভোগ পুরন্দর 
ভণগে **৭জসরাজ খান৬৭ ॥ 

থামার 

[তথাহি বসকদছ্ে-_- 

“করান্ুবীয়ং করকম্কণংব1 পদৈকসেবাং পরিচক্রুবাধিক1 
সঙ্গায় রুষ্স্যয ব্যত্যন্তবেশ। শুশ্রাব বংশীকলনৈকমাজ্রম্। 

পয়োধবৈকং পরিলিগুচন্দনে নেত্রৈকসংরঞ্জিতকৃত্য অগ্চনে 
সীমস্তিনী সিন্দরলংযুত। স। জগাম বাঁধ] পরিকুষ্ণমন্রিরম্ ॥ 

শ্রীশচীনন্দন প্রভূ ঠাকুর আমার । 

পীতান্ধরদাঁস কহে রসের বিস্তার ॥]৬৬ 

ইতি প্রীরসমঞ্জরীগ্রন্থছে অভিসার-বর্ণন জমাগু ॥ 
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॥ রসমঞ্জরী অভিসারিকা ॥ 
পাঠাস্তর 

বি-ক-_মুগ্রি ২ বি-ক- বন্দে মুগ্রি ৩ বি-ক--নাই 
বি-ক- বনো! আর & ইহা! এ-ক'র পাঠ, মু--আর 
ইহার পর এ-ক'র অতিরিজ্ঞ পাঠ-_ 

অতঃপর কহি কিছু রস বিবরণ । 

রসিক ভকতগণের জেই প্রাপসম ॥ 

বি-ক-_-হএত তাহার ৮ বি-ক- ত্রিভেদ 

এ-খ--তাহাতে ১০ বি-ক--জে হয় 

বি-ক- কয় ১২ বি-্ক- করিয়াছি, এক-_কড়চায় যে 

বি-ক-_হেতু তাহ! ১৪ বি-খ--তীহা 

এ-ক--করিব ১৬ বি-ক--কহিব কিছু রসের করণ 
এ-ক--অভিসারিকা। হয়ে ১৮ বি-চ--কর কিরণে নিবারী 

বি-খ, বি-ক, বি-ঘ ২৭ এ-ক-_ চন্দন 

বি-ক- কুনুমদাম হাসল ২২ বি-খ-_গজরাজ 

১ বি খ-পরিহরি মৌক্তিক মৌলিক ২৪ গৃহীত পাঠ এ-ক, মু-_হরি 
গৃ-পা_এ-ক, মু-ভঅ। ২৬ গুঁএক, মু-- 

কুহু যামিনী ঘন মদন ছুরম্ত | 

মদন দীপ দরসাঅই পন্থ ॥ 

বি-ক--লীলাকমল, বি-চ ২৮ বি-ক-_মিললিনী কুগ্রে 

ইহা এ-ক পুথির পাঠ, মু-দিবস 

ইস্ট এক'র পাঠ, যু ঝঞ্কা পবন বহে বাট জেন তপ্ত আগুনি 
এ-ক'র পাঠ, মু-_করে ৩২ বি-ক- কুগ্রে 

বি-ক--কুরু অতি মনোমথ ৩৪ বি-ক-_-অন্ু অভিসারেই দ্বিগুণ ভেল 

বি-গ, বি-ঘ---৫তাহার বিলাস উচিত নহে রাতি ৩৬ বি-ক---রস 

এ-ক-_শক্ক হৃদয়ে নুপুর পরিষন্কা ৩৮ এ-ক--ন! জানয়ে বরনরী 

মু--পালে পালায় ৪* মু--লাগিল। নাগিনী মুখে মুখ 

গৃুএ-ক, মু-জীাগরে ৪২ বি-ক--হেরইতে 

বি-ক, গ-_ছুছ' আন আন ৪৪ বি-ক-দুহ' ফেহা নিরখিতে রাই কর কো? 

গু-বি-ক, খ, মু-_বিঘটন চকোরক জোর ৪৬ এ-ক--চাদক গ্রহণ 
এ-ক- নরন্মরি ৪৮ এ-ক, বি-গ--গুন শুন মুংনাই 

বি-ক--কালিম্দী &* বি-ঘ--এ ছুহু বিচারি 

এ-ক-_দুতিক পন্থ ন! নেহারল গেহ ৫২ বি-চ--নিতুধিণ হঞা চলে নিশক্ষে 
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বি-চ--বাটে কত শঙ্কট ভয় নাঞ্রি তায় ৫৪ বি-ঘ- পতি 

বি-ক--কুলাচার ৫৬ এ-ক-_সে তোহে মিলাল ধনি রাধে 

বি-ক-_পুরব এ-ক--পুরলন' 

বি-ক-_হএ ৫৯ বি-ক--্উনমত ৬০ বি-খ--পদটী নাই 

গৃ-এক, মুপ।--হেম ধরাধর কণক ভূন কোলে মিলল জোর 

এ-ক, খ--আধ পদ হেন করিয়। হুন্দরী বাহির দেয়লি মাঝে । 

বি-ক- রহলনু ৬৪ বি-ক--জন্ু ৬৫ বি-ক- রসরাজ বাখান । 

বি-কতে নাই । 



অথ মোহিনী । 

হ্যা 

অথ বাসকসভ্জা। 

“য] বালগেহপরিকল্িতত্ল্পমধ্যে 

তাম্ব,লপুষ্পরচনৈশ্চ সমস্তসজ্জা । 
কাস্তশ্য সঙজমস্থখৎ সমবেক্ষমাণ। 

সা কথ্যতে কবিবরৈরিহ বাসক সজ্জা ॥” 

নাঅক আসিব বলি মনেতে উল্লাস । 

তাশ্বল +পুম্পের১ মাল সঙ্গর বিলাল ॥ 
নখন। ভূষা করি রহে সশীবর সহিতে | 

বাসক-২সজ্জায় রহে একাস্তিক চিতে২ ॥ 

সেই ত বানক সজ্জা হঅ অষ্টভেদ । 

অল্পই সম্ভেদে কহয়ে বিভেদ ॥ 

মোহিনী জাগ্রতী আব হঅত বোৌদিতা। 

মধ্যোক্তিক। সুপ্সিক। প্রগল্ভা *বিনীতাত ॥ 

স্থবসা উদ্দেসা এই আষ্ট প্রকার । 

শ্লোক পছ্য গীতে হঅ ইহাবু বিত্ঞার ॥ 

“মোতিনী ত্ললমধ্যে তু সঙ্গিনী রঙ্গ কামুকী ॥* 

সজ্জা! করি মোহিনী বহে সখীর সহিতে । 

কৃষ্ণকে করিব "মোহ অনুমান কবে চিতে* ॥ 

॥ কল্যচিহ ॥ 

বমণী-সমাঙ্ছে তুহারি দূপ ঘোষই 

তুহু ধনি মোহিনী বাল।। 
জগজ্নমোতন- কারিনি «তুহু ধনি" 

সাজলি জোৌবন ডালা ॥ 
৬সজনি৬ অপকপ কূপের পসার। 

বাসকগেহে লেহ বাঢ়াঅবি 
পুজজবি লন্দকুমার ॥ 



অথ বাসকলজ্জ! ২৭৫ 

ঘন-পীন-জঘন- আসন নিরমাঅল 
হিয়। মাঝে সেজ বিছাই। 

"সরস চন্দনে কমল ফুলে পূরল" 
নাগর সঞ্জে অবগাহী। 

পরিমলে লুবধ ভ্রমর জন্ত ধায়ব 
এছনে আঅব কান। 

অধর মধুপানে অবহি” মাতায়বি 
বমিক শিরোমণি জান ॥ 

অথ জাগণ্তিকা *“/ 

নিজ অঙ্গের ভূষা করি করে জাগরণ । 

উঠে বসে দ্বারে "যাই করে নিরীখণ৮ ॥ 

তথাহি গীতাবলী-_ 

“কুন্বমাবলিভিরুপন্থুর তল্পম্। 

মালাং চমলমণিসর কল্পম্ ॥ 
প্রিয়সখি ' কেলপরিচ্ছদপুগ্তম্। 

উপকল্পয় সত্বরমধিকুগ্ম্ ॥ পুব ॥ 

মণিসম্পুটনুপনয় তাম্বলম্। 

শয়নাঞ্চলমপি পীতদুকলম্ ॥ 

বিদ্ধি সমাগত মপ্রতিবন্ধম্। 

মাধবমাশ্ সনাতনসম্ধম্ ॥” 

বেদিতা 

বিলাপ করিঞ্া ধনি করএ রোদন । 

অহ্থরে হয হইল! নায়কের মিলন ॥ 

তথাহি গীতগে।বিনে-- 

“পশ্ঠাত দিশি দিশি রহুমি ভবস্তং ৷ 

ত্বদধরমধুরমধূনি পিবন্তং ॥ 
নাথ হরে সীদতি বাধা বাসগৃছে |৮ 



₹৭৬ বলকল্পবজী 

॥ গান্ধার ॥ 

"সজনী করহ পআন |» 

পন্থে মিলব তুছ' কান ॥ 

তাছে ১০জনি হোঅবি বাধা ।+ * 

১,তব নাহি জীঅব বাধা ॥৯+ 
সেইজ ১২সফল+২ তব জান। 

জব কান করব ১৩সআন ১৩ ॥ 

জৌবন মন অভিলাস। 
পরব সুরত বিলাস ॥ 

আনন্দ লোরে ভরু আখি। 

পুলকে পুরল তশ্চ সাথি ॥ 

্ “গোবিন্দদাঁস, € অনুতাপ । 

ধনি এই করত বিলাপ ॥ 

অথ মধোক্তিক। 4০১ 

নিকুঞ্রকানন ধনি করে পরিক্ষার । 

নিজ গুণ গরিম। কিছু করএ বিস্তার ॥ 

নায়ক আইলে ষ্মতে কবিব মিলন । 

১মনে কত আশ করে কেলিম্মরণ ॥১. 

॥ কেদারিক। ॥ 

কুঙ্তে কুক্থুম হেরি পন্চ নেহারই 

সহচবরী মেলি আনন্দে । 

দিশি দিশি বতন্- পদী1প কত বাজত 

ঝলমলি করতহি চান্দে ॥ 

»ছন্ন্দরী১৬ মেজ বিছাঅই রঙে । 

আওব মদন- বিনোদ »"ববনাগর ১" 

বিলসব বিনোদিনী সঙ্গে ॥ 

মগমদচন্দন ূ তচ্গ পরিলেপন 

গন্ধ মহোৎসব কু্ে। 



অথ বাগকসজ্জা ২৭৭ 

"কোকিল মধুকর মধুর রস গাওয়ই১৮ 

হেরি হেরি নব রূসপুঞ্জে ॥ 

১বাজত ডম্ফ পাখাউল ঘনঘন ১৯ 

সহচরী নাচএ সুছন্দে। 

আনন্দে কোই কোই মঙ্গল গাঅই 

মুরছিত রৃতিপতি-২ *্বুন্দে২” ॥ 

্ 
অথ ্রগল্ভা_০ 

“একাকী বসতে কুগ্রে প্রগন্ভা তল্পমধ্যগ। 1” 

প্রগলভ1 একাকী রহে কুঞ্জেতে বসিয়া । 

নায়ক আসিব বলি উল্লসিত হিয়া ॥ 

কিসলঅ +১সেজ করে বকুল২১ বিছাঅ। 

দূতীকে তক্জন করি সঘন পাঠাঅ ॥ 

পছ্যাবল্যাম-__ 

“তল্লং কল্পয় দূতি ! পললবদলৈ রম্যে লতামণ্ডপে 

নির্ববন্ধং মম পুষ্পমগুনবিধো নাগ্ভাপি কিং মু্চসি | 
পশ্য ক্রীড়দমন্দমন্কতমসং বুন্দাটবী: তত্তরে 
ততৎগোপেন্দ্রকুমারমত্র মিলিতং প্রায়ো মনঃ শঙ্কতে ॥” 

॥ মঙ্গলগুজ্জরী ॥ 

পবন পরসে ২২চলু অতি সত্বর-২ 

স্থনইতে বল্লভবাল] । 

মচকিত নঅনে সঘনে ধনি ২*হেরই-ৎ 

২,জানল আওয়াল,” কালা ॥ 

মাধব **সমবলু২৭ তুআ চতুরাই। 

২৬[তমালক তলে অখনে তন্গ ঝাপই 

কহলহি' মুঝে ছাপাই ॥]১৬ 

বিলম্ব হেরি ফেরি সব কানন 

২৭পুন অন্ুমানত২" চিতে। 



২৭৮ বলকল্পবলী 

২৮০তোবল২৮ পস্থ অস্ত নাহি পাঅই 

না বুঝলু নাগর রীতে ॥ 

নৃপুর বলিত কলিত বর মাধুবী 

হনইতে শ্রবণে উল্লাস । 

আগুপারবি বা কান্চ অবলোকই 

২নগাবই২৯ **গোবিন্দদাস 1০০ 
্ ৯ 

অথ স্প্ডিক। 

“»্ কুন্দ কুম্থুম বেশ বনাই 

কুন্থুম শয়নে উল্লাস । 

কুক্কমিত কুঞ্জে বেশ বনাওত* 
সখ সঙ্গে হাম পবিহাস ॥ 1২১ 

॥ ধানসী বাগ ॥ 

কনকমুকুরে আপন ১৯মুখ ২ হেরি । 

সহচরী আগে কহুএ বেরি বেরি ॥ 

»১বিছায়বত নাগর করি অন্মান। 

বিলসব কুঞ্জে আজু কুঙগম শআন ॥ 

উচ কুচ হেরই লোচন বঙ্কা। 

উরু পনর লেপই চন্দন পক্কা ॥ 

আয়ব নাগর পুবুব অভিলান। 

রসিক শিরোমণি আয়ব পাশ ॥ 
চা 

অথ স্থরন! 
“নানোপায়েন ভূষাভিঃ তরল! তল কলপয়েহ। 

কাস্তাগমনপন্দেশং পচ্ছতি প্রেষিতাহ পুরঃ ॥” 

নিজ মন্দিরে রহে নিরঅ হই-ঞ1। 

বক্স অভবণ পরে মেজ বিছাইঞ। ॥ 

দূতি পাঠাইঞা জানে নাঅক সংবাদ । 

বিলম্ব দেখিয়৷ **কিছু5 করে অন্বাদ ॥ 



অথ বাসকসজ্জ! দ্য 

॥ ধানমী ॥ 

পরিজন সকল মন্দির তেজি গেলহি' 
টাদগহন দিন লাগি। 

**একল”* মন্দরে *৬রহব*৬ বরনধগবী 
নিরভয়ে জামিনী জাগি ॥ 

বিদগধ *"মাধব*? বপিক সুজান । 

বাইক পিরীতি বিনতি **জাঁনাঅবিত৮ 

অবিল্ষে "*করহ'** পআন ॥ 

মঙ্গল কলস *"নুঠানন পৃরব** 
চতপল্লব ধরি তাঁঅ। 

সহচবী *১মেলি৭১ পঙ্গরস কৌতুক 

আননে গর নাহি পাঁঅ ॥ 

অভনণ বসন অহ্প সব শোভন 

হেরুইতে বুতিপতি ভূলে। 

'»গোবিন্দদলা*? পছ- ই বরনাগরি 

৭তবিহিদ " চোোহে ভেল অনুকূলে ॥ 

অথ উদ্দেশ 

২ “নায়কাগমনোদ্দেশাৎ নায়কাকলনেতি চ।” 

নান। বেশ কারু রহে সঙ্কেত জাইএ?। 

নায়ক আসিব মনে উল্লসিত *৪হ এল" * ॥ 

নাঅকের উদ্দেশে নিজ সথীরে পাঠায় । 

নান। উপচার করি মঙ্গল *গায়ঃ* ॥ 

॥ কেদারিক। রাগিণী ॥ 

অপরুপ রমণী *৬অভিলাল**। 

সন্কেত-৪ "কাননে «" সেজ বিছাীঅই 

কাছু-মিলন প্রতি আশ ॥ ধর ॥ 

মুগমদ চন্দন "৮অঙে*৮ অন্কলেপন 

বিকশিত চম্পকদাম। 



২০৩ বসকল্পবজী 

তাম্ব,ল কপূর সম্পৃট ভরি ন্াখই 
পৃরব মনমথ কাম ॥ 

মঙ্গল কলস পাশে ধরি রাখল 

রস্তা বরোৌপল ঠামে ঠাম। 

বতন-পদীপ নীপতলে জালন 

চাঁমর ৯বীজ** অন্গপাম ॥ 

কনক দরপন রতন পরিভাজন 

৫০নিরমঞ্চনৎ* অভিলাষ । 

সম্বাদ পাই মিলল বরনাগরী 

কহুলহি' «»গোবিন্ধদ্রীসৎ ১ ॥ 

অষ্ট প্রকার বাসকসঙ্জা করিল বর্ণন। 

মহাজনের গীত পদ্য করিল ৭ ২গ্রস্থন« * ॥ 

শ্রীশচীনন্দন প্রভু ঠাকুর আমার । 

পীতান্বরদাস কহে রসের বিস্তার ॥ 

ইতি শ্রীরসমঞ্জরীগ্রচ্ছে বাসকসজ্জ1 সমাপ্ত! ॥ 

রসমঞ্জরী-বাসকসঙ্জা 

পাগাস্তর 

বি-ক-_ চন্দন ২ বি-ক- সঙ্জাতে ধনী কান্ত করি চিতে 

*ব-ক- বিনীতা ৪ বি-ক--মোহন করি এই চিত্তে 

বি-ক--সাজনি ৬ বি-ক--এ সখি তুহু 

এ-ক-_সরস চন্দন কমল সকল ৮ বি-ক--করে পথ নিরীক্ষণ 

গৃ-বি-ক' যুপাঠসিজনা অব তুছ' করহ পয়ান 

এ-ক--জানবি ধনি রাধা ১১ এ-ক--তবহি জানবি জীবন সাধ 

বি-খ--সকল ১৩ বি-গ-্্পয়ান ১৪ বি-খ--গোপালদ।স 

বি-গ--মনে মনে করে আশ। কেলি সঙরণ ১৬ বি-খ---সজনী 

গৃুপা-এ-ক, যুপাশরস গাহক 

গৃ-পা--এ-ক, মু-পা কোকিল ভ্রমর মনোহর গায়ত 

গু-পা এক, মুপাবাজত ভক্ষ রবাব সরমণ্ডল ২০ এ-ক-ধন্দে 
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৫ 

অথ বালক মজ্জ। ২৮৬ 

বি-ক-ক্িসলয় সজ্জা করে দুকুল 

এ-ক-_গৃ-পা, মুপা চলিত মৃদু পল্লব 
গৃ-পা_ এক, মুপা-নিরখজে 

গৃ-পা-এ-ক, মুপা-জানলু মাঅল ২৫ এ-ক--গৃ-পা, মু-সমঝ £' 

গৃঁপা এক, মুপা 
তম।লকরূপী আপন তনু বাপসি 

বহত মোহে ছাপাই। 
এ-ক-_অনুমানই ২৮ গৃ-পা__বি-গ, মুভোরই, এক-ভোরলু 
বিক-_হেরই ৩* বি-খ, বি-গ- গোপালদাস 
মু-পা--কুহুম সঅনে মুক্তাপাত কুন্রম সঅনে উল্লাস 

সথী সঙ্গে হাস পরিহাস ॥ গু-এক 

এ-ক-_বেশ ৩৩ এ-ক- বিছাইব ৩৪ বি-ক-_এই 

এ-ক--একুই ৩৬ এ-ক-রহই ৩৭ এ-ক-_মাধববর 

এ-ক--করি জানাই ৩৯ এ-ক- করল 

এক-ঠাম ঠাম পুরল ৪১ এ-ক-__সঙ্গে 

-থ 
্ি 1 গোপালদাস ৪৩ এ-ক--বিরহিনি ৪৪ বি-ক-হিয়। 

বি-ক--রস 

এ"ক- বিলাস ৪৭ এ-ক--কুগ্জে ৪৮ গু-পা-এ-ক, 

মু-পা গন্ধ 

এ-ক- _বাজন ৫» এ-ক-_নির্ল '" ৫১ বি-খ--গোপালদাস 

বেগ-- গ্রহণ 



অথ উৎকণঠিত। 
“সা স্তাহুৎকন্তিত! যন্ত। বাং নেতি দূতিহং প্র্িয়ই । 

তশ্ঞানাগমনে হেতুৎ চিন্তয়ত্যাশু যা ভূশম্ ॥” 

১উৎকন্ঠিত1 কাস্ত-পথ১ করে নিরীখন । 

কতখনে হইবেক নায়ক সম্মিলন ॥ 

সেই উতৎ্কন্তিত। হঅ অষ্ট মত । 

অনুভব সর্ব সাধু২ শাস্ত্রেতে বিদিত ॥ 

“উন্মভ্তা বিকলা। শ্ন্ধ। চকিত।1 চ অচেতন।। 

হৃখো তক! প্রগল্ভা চানব্বন্ধ1! চেতিলক্ষণ। ॥” 
লি 

অথ ভন্মত:--. 

“কামোছবমনোরম্যাছুন্থভ বিকলাপি চ।" 

ছটু পট্ কুসুম শয়ানে। 

হলি হরি করে শোডরণে ॥ 

কাছে করু অভবণ বেশ ! 

দনশন ভেল সন্দেশ ॥ 

“বিঠি৬ মোরে ছুরমতি দেল । 

মনমথ হানল সেল ॥ 

লালে লোচন ঘন পুরে । 

গীতান্বরদাস *বনভ” দূরে ॥ 
ল 

॥ গান্ধাবর ॥ 

দেখ সখী অটমীক বাতি । 

আধ বজনী' বহি জাতি ॥ 

দশ দিশি অরুণম ভেল। 

আধ চাদ উই গেল ॥ 

কাছে «বনাঅলুৎ বেশ । 

বিঘটিত কান্ত সন্দেস ॥ 



অথ উৎকণ্ঠিত। 

আলু হি না মিলিল রে। 

বিভি মোবে বল নে ॥ 
টৈছে ধরব পরান । 

২৮৩ 

»কৈছে সহব ফুলবান ॥" 

গোবিন্দদ্রাস সব জাঁন। 

অবনত “এমিল।অব" কান ॥ 

অথ বিকলা-_ ৮ 
“বিকল চচ্চিত্াকাম বিলদ্বেনা তিদুংখিত৭1% 

নায়ক ন' দেখি ধনি হএত বিকল]। 

«এ. পথ “পানে” চাহে ধনি হইএা চঞ্চল। ॥ 
কামসবরে জবু জর করএ রোদন । 

কতখনে এহইবেক” নাঅক মিলন ॥ 

॥ মজল-গুগ্বী ॥ 

হরি হরি ১'কিয়ে১” ভেল পাপ পবাঁণ। 

জামিনী ১১আধ বহি জাঅত১১ ॥ 

অবহু' ন! মিলল কান ॥ ধু ॥ 

ভূজগে ভরল পথ কুলি পাত কত 

১২তাহে ১২ কত বিঘিনী বিথাঁর । 

বাম চরণে ঠেলে কুলবতী গৌরব 
কুঞ্ধে ১* কয়লু ১৩ অভিসার ॥ 

জতহি” মনো রথ তত ভেল ১৭অনর্থ১* 

কানু পরস বস আশে । 

ন। জানি এ কোঁন কলাবতী বাঁধল 

ভাঙ ভুজঙম পাশে ॥ 

দারুণ ফুলসর কুপ্ে :বিথারাল ১৭ 

মন্দিরে গুরুজন ১৬জাগি১৬। 

দাস গোবিন্দ কহএ ১৭্ধনি ভেল সংশয়১* 

7... ৯*মনীরস১৮ রসিক মুবারী ॥ 



২৮৪ বসকল্পবল্লী এ .& 

অথ স্তপ্ধা--. 

“গৃহে তিষ্ঠতি ঘা রাম সংলেখতি নখৈর্মহীম্ । 
কামাঙগী তল্পগ! শ্ুব্ধ। কথ্যতে সখিনা সহ ॥” 

ক্ষেণে উঠে ক্ষেপে বৈসে কাতর ১৯ বঅনী ।১৯ 

নাঅকের বিলম্ব দেখি নখে লেখএ ধরণী ॥ 

সজ্জাঅ এঅনে ক্ষে৭ণে কামাতুর হইএ1। 

ক্ষেপে ক্ষেণে উঠে ধাঅ তমাল দেখি ঞ্1 ॥ 

॥ কেদার ॥ 

আজু কাছ না আইল মোর ঘরে। 

কাহার লাগিআ মুণ্ডিও বেশ সাজিলাঙ্ গ্রে। 

পরাণ কেমন কেমন করে ॥ 

চাদ হেবিতে মোর তাপ বাঢএ গে। 

বিষ লাঁগে ২"মলয়জ বা । 
সবরম চন্দন ঘন ২১বিষ২১ লাগয়ে গে! 

ফুল হেরি ফুলশর ১২ঘ।১২ ॥ 

৪০৯ 

অথ চকিতা-_ 

“বিরহাকামপুণাজ। নায়কাগমনচকি তা ।” 

ধনে বিরহে করে নান! অন্তভাপ। 

থনে খনে কহি ধনি বচন প্রলাপ ॥ 

নাঅক বিলম্ব ২'দেখি১ও উনমত ধাঅ। 

দূতী উপেখিআ। নিজ সখীরে পাঠাঅ ॥ 

॥ মজল- গুজ্তবীী ॥ 

খতুপতি বাতি বিরহ-জবে ২জাগরি২ 

দূতী উপেখলি বাম । 
পিঅ সহচরী বলি মোহে পাঠাঅল 

অতএ আলু" তুআ ঠাঁম। ॥ 



অথ উৎকন্ঠিতা রা 

মাধব করজোরি কহলম তোঁএ। 

৩১[ মনমথ-রঙগ- তরঙ্গিত লোচন 

২৫তুহে না হেরবি মোয়ে ॥২« 

*৬্দুর কর আলস চাঁতৃরি বিভঙ্গ ।২৬ 

২"বরু জীবন মোর এছে নিবমঞ্ছিব২৭ 

তব নাহি সেৌপবি অঙ্গ ॥ 

২»জব উরুপরে ধনি স্তি ঘুমাওল২” 

সে। জব করু বিপরীতে । 

২»পিরীতিকে রীতি অবহু২৯» সব “মটন 

গোবিন্দদাস-**চিতে ভিতেণ ॥1৩১ 
ছিটে 

অথ অচেতনা__ ৫১ 
“চিস্তাকুল] সদ। হুঃখা ঘা! শয্যা ন পরিত্যজেৎ। 

মায়'কাগমনচিস্তা-ক্ষীণতা সাপ্যচেতন। ॥” 

অচেতন হএঞ ভূমিশজ্জীতে ৩জাগিয়] |৮২ 

চিন্তাজরে মুচ্ছণ তন্ এ৩রহএ স্কতিঞা। ॥৩5 

জল ৩৭দদেই০৪ সহচবী করাএ চেতন । 

আইল ২«নাগররাঁজ*« করহ মিলন ॥ 

৩৬্উঠ উঠ অগ্বরে সম্বর তনখাঁনি। 

নিকুগ্দ্বারে বনমালী । 

মধুর বচনে শ্বাম নাগরে সম্ভাম 

বাই দিএন] যৌবনের ডালি ॥71"* 

॥ গান্ধার ॥ 

মাধব তরুতলে রাই । 

০*তুআ পথ পুন পুন চাই ॥৩৭ 
রাই আচরে করএ শয়ান । 

৩৮কত সছে রসের পরাণ ॥৩৮ 



২৮৬ রসকল্পবললী 

কাহে ০*আমদোআসলি তায়» । 

বেদন বুঝএ ন জায় ॥ 

গোবিন্দদাঁস অবভাম । 

“০অব চলু' বাইক পাল ॥” ০ 

অথ স্থুখোৎকন্ঠিতা__-* 
পূর্বের মুগ্ধা যেন করএ বিলাস । 

দেই কথ মনে গশুণি "১করএণ১ উল্লাস ॥ 

*২আনহ"২ সখি কেশিমথন। 

পরব বিলাদ মোর হএত স্মরখ ॥ 

তথ। গীতগোবিন্দে- 
“নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং গতয়া নিশি বহপি নিলীয় বসস্তম্ | 
চকিতবিলোকি তসকলদিশ। রতির ভমরসেন হুসস্তম্ ॥ 

সখি হে কেশিমথনমুদারম্ । 

রষন় ময়। সহ মদনমনো রথভাবিতয়া সবিকাবম ॥ 

প্থমনমাগমলভ্জিতয়! পট্টচাটুশতৈরভ্কুলম্। 
মুছুমপুরন্দিতভাযিতয়! শিথিলীকু তজঘনছুকুলম্ ॥ 

দি শলয়শয়ননিবেশিতয়! চিবমুরনি মমৈব শয়ানম্। 

কুতপরিরস্তণচন্বনয়া পরিরভা কৃভাধরপাঁনম ॥ 

অললনিমীলিতলোচনয়। প্ুলকাবলিললিতকপোলম 

শ্রমজলসকলকলেবরয়া বরমদনমদাঁদতিলোলস্ ॥ 

কোোকিলকলরবকুজিতয়! জিভখনধিজতন্ত্রবিচারম্। 
স্মথকুন্থমাকুলকুন্থলয়! নখলিপিতঘনস্তনভারম্ ॥ 

চনণরণিতমশ্নৃপুরয়া পরিপুরিতন্গরতবিতানম্। 

মুখ রবিশ্রখলমেখলয়া সকুচ গ্রহচন্থনদানন্ ॥ 

নুতিক্থপসময়রসালসয়। দরমুকুলিতনয়নসরো জম্। 

নিঃনহনিপতিততভন্চলতয়! মধুস্থদনমুদিতমনোজম্ ॥ 

শ্রীজয়দেবভণিতমিদমতিশয়মধুরিপুনিধুবনশীলম্ । 
স্থখমুৎকঠিতগোপবধূক থিতং বিতনোতু সলীলম্ ॥ ” 



অথ উৎকণ্ঠিতা 

অথ উৎকন্ঠিত1 মধ্যা-_ 

গীতগোবিন্দ-_ 

সক্জনী আর ন। ৪৩্বল কিছু ৪ মোরে । 

"৮মোহে পরিহরি পিঅ।"ঃ গেল কার ঘরে ॥ 

৪৫কেমন রমণী পায়! মোরে বিশরিল 1%« 

তার সঙ্গে বিলাস করিতে লাগিল ॥ 

সেহ ধনি গুণবতী জানে * *সব কলা *। 

৪"অদতুত রতিরসে*" নাগর ভূলিল। ॥ 

“ন্ররসমবোচিতবিরচিত-বেশ। | 

গলিতকুন্থমদর বিলুলিতকেশা। ॥ 
কাপি মধুনিপুণ। বিলসতি যুবতিরধি ক-গুণ। |” 

সঙ্কেত লাগি বজনী হাম জাগই 

সহচন্রীগণ করি সঙ্গে । 

৪1 জানি কাছ কোন বিঘটায়ল “৮ 

আন বভলম রলরছে ॥ 

'"[না জানি এ বাতি অবধি বহি গেল। 
পরিহবি কাহে পামরল মোহে 

সেই দারুণ সেল ॥1+ 

গুণবতী নিজ £ণে লুবধ খন বাঁধল 

বিপরীত স্থরতি নিলাস। 

স্টচুকুচ ৫ *কুপাকেত? বাদ্ছি হিআ। ঝাঁপল 

দেঅই ভকযুগ ফাস ॥ 

৭১দতিক হাতে লেখিএগ পাঠাঅলি৭ 

কিশলয় কাজর লোরে। 

৫ গোবিন্দ ্ অবহি' নাহি আল 

প্রগল্ভ1__ ** 

একিব। পাই রহতহি' ভোরে 1” 

“প্রগলভা মৃচ্ছিত। রাত্রৌ পর্যযন্কে শয়নং তাজে২। 

কাস্তাগমনযুৎকঠা অগ্রে ধাবতি পন্ধতীম্ ॥” 



২৮৮ রদকল্পবলী 

শজ্জা তেজিএ রাম। খনে বাহিরায়। 
খনে মৃরছিত তঙ্গ কান্দে উভরাঅ ॥ 

খনে বাহিরঅ। চলে আধ পথ । 

দূতীনহ কলহ করএ «*অবিরত্* ॥ 

দারুণ দূতী সাধলি বাদ। 
আজু হাম তেজব বৃতিুখসাধ ॥ 

শর্বববী উজ্োরল চান্দে। 

৫৫০হেবি ধনি ফুকুরিএা"« কান্দে ॥ 

॥ গান্ধার ॥ 

পবুভূত কুহু কুছ মাদ। 

স্নইতে বড় পরমাদ ॥ 

বিদগধ রসিক মুরারী । 

আঁশোআশি কাহে বরনারী ॥ 

ছটফট ধরণী শআনে। 

কত সহে অবলা পরাণে ॥ 

নিমিখে কলপ্ কবি মান। 

গোবিন্দ দাঁস ইহ জান ॥ 

শ্রশচীনন্দন প্রভু ঠাকুর আমার । 

পীতান্বরদদাসপ কহে বসের বিস্তার ॥ 

ইতি রসমঞ্জরী গ্রন্ছে উকষ্ঠিতা বর্ণনা সমাপ্ত | 
র 

পচ 

রসমঞ্জবী-উৎকন্ঠিত? 

পাঠাস্তর 

বি-ক, এ-ক--উৎকষ্ঠিতায় সখা পথ ২ বি-গ--প্রচার 
বি-গ- হরি 8৪ বি-ক, এ-ক-_-তহি ৫ এ-ক-গৃপ। 

মু-পা-বনাঅলি | ৬ গৃ-পা_বি-গ, মু-পা--কো। সহে বিদম সরবান 

বি-ক, এ-ক-_ন! মিলল ৮ বি.ক, এক-_ঘাট 

বি-ক, এ-ক--হের আসি ১০ গৃ-পাএক, মুপািকী 



৩৮ 

৪৬ 

8৯ 

9৩ 

5৫ 

৪৬ 

৪৮ 

১৯ 

অথ উৎকন্তিতা সু 

গৃুপাএ-ক, মুপা-আাধ আধ অধিক বহি জাত ১২ গৃ-পাঁঁ-এ-ক, দু-পা-কত শি 2০ সপ 

গ-পা-এ-ক। মুপা- করল ১৪. গ্রুপী- এক, মুসনরণ 

গু পা--এ-ক, মু--বিছাঅল ১৬ নি-গ, বি-গ-_গারী 

গৃপা--এক, মুপা ইহ সংসআ ১৮ এ-ক,নিরসন ১৯ এক) বি-খ শ্রসণী 
গু-পা--এ-ক, মুপা-মলয়েরি বাত ২১ গুপা-এসক, সুপ স্পাহাঞগ 

গুপা--এ-ক, মুপী- খাত ২৩ বি-ক--ধনী 

বি-গ--কাতরা ২৫ এ-ক-_তুহছ হেরবি মোএ 
গুপা--এক। মুপাঁ 

দুব কর আলস অবতহি' লালস 

চাতুরী লচন বিভল্গ ॥ 

এক- জীবন এছে বপ্রব তন না শে? গ্রসঙ্গ 

গৃুপা -এ-ক' মুপা-জৈছ উরু পরে সখি হুতি ধুমাওল 

এ-ক- -পিরিতিক বত ভল্হ ৩০ বি-ক-ামনুভিতে 

বি-গ 

ননোমণ তরঙে মনোবল তবু 
না হেরন মোয়। 

দুল অংলপ অভএ ল।লস 

পও বিরচন ব্নিঙ্গ | 

বক চীবন তোহে নিরমঞ্চর 

বু নাহি সো পবদঙ্গ | 

ওর উপর সূতা বমোয়ছি 

করু বিপরীতে । 

পিরীতক বাত ইছে ভব মিটব 

গোবিন্দদ।ন চিতে ভিতে 

-বেগমুপাবসিঞা। ৩৩  বি-কতে না £স্কৃ-_দঘা 

এ-কশনাগরবব ৩৬ বি-কতে পদগুলি নাউ 

বি-ক-_হের দেখ নয়ন ফিবাই, এ-ক-_তুয়া মুখ ঘন ঘন চাই 

বি-ক, খ_-কত শত মনমণ বাণ ৩৯ এক__কাহে আসে।আদল্ট 

বি-খ-_তুরি তহি" চল ধনী পাষ। 

এ-ক--চিত্তের ৪২ বি-ক--নবেরে আনহ, এ-ক-নহবে হান 

এ-ক-_বলহ 8৪৪ বি-ক--মোরে পরিহরি তেহ 

গৃপাঁ_এ-ক, মুপা-_রমণী পাইয়া পিঅ মোরে পাসরিল 

গু-পা-_বি-গ, মুপারভিকলা ৪৭ বি-গ--বিপরীত রন্তিশুস 

বি-গ--ন। জানিএ কোন যিহি ঘটা 



২৪৩ বসকর্পবল্লী 

৪৯ বি-গ- সজনি, নিশি অবধিএ গেল । 

পরিহরিল হে কাপর নাজল 

মোহে দেই দারুণ সেল । 

৫৯ গৃশপাঁ বি-গ। এক মুপাঁচচুকে 
৫১ এ-ক-- &২ বি-গ--গেোপালদাস পন 

দিয়া তাছে গ্রেমক ৫৩ এ-ক--কিবা পাই রহুলহি ভোরে 

দুতিক হায় লিখন লিগএ। ৫৪ মু--অনুরত, গৃশ্বি-ক 
3৫ বিশ্ক--হেরি হেরি ধনি 



অথ বিপ্রলক। 

অহবহরম্বাঁগাত্ দৃতিকাং প্রেস পূর্ব 
সরভমমপি যাতি ক্কাপি সক্কেতকং ঘ1। 
ন্ মিলতি খলু ষন্ত7 বল্পভে। দৈবষোগাৎ 
প্রবদতি ভরতত্তা নাঁয়িকাং বিপ্রলন্দাম ॥৮ 

এই বিপ্রলন্ধ। হয় অই মত । 

নিন্ধা পমমনডা ক্রেশ। বিনীত ॥ 

নিন্দয়। প্রখর) আব দৃত্যাদকী । 

চচ্চিত। অষ্টবিধা কবি জারে বলি ॥ 

অথ নির্বদ্ধ।__-১২ 

“কেলিতল্লে স্থিত বাতো। নর্বন্ধা বি প্রলন্ধয়া 

কেলি সজ্জাতলে রহু রজনী বঞ্িিআ। 

সঙ্কেতে বসিয়। থাকে নিবন্ধ করিয়া ॥ 

উদব-নির্বন্ষে কাস্ত আসিতে ন। পান । 

সকল বজনী ধনি কান্দিয়া। পোহাজ ॥ 

॥ যথা বাগ ॥ 

সখীবাক্যম-_ 

তঠোহাত্রি কারণ আশয়ল ষাধব 

১মোহন১ জমুনাতীব । 

এক কলাবতী লশগি না পয়ল 

ধর মাধব চির ॥ 

করে কর ধরি স্ুজজত1 বেটি 

লই গেল আপন দেশ । 

সহজে ভুমর মধুতে মাতল 

ন। ছাড়িল কমল লেস)২ ॥ 

সুন্দরি মন্দিকে কর অভিসার। 

অনেক জতঙুনে ব্তন মিলল 

পথে ভাহে ভেল বাটআর ॥ 



২৯২ রসক্ল্পবল্ী 

৯৯. অথ প্রেমমত1-_- 
"বিপ্রয়োগে প্রেমমত! যৌবনাটঢ্যাপি দ্শিতা ॥” 

আন আভবরণ পরিহরএ সক্কেতে । 

জাগিএল পুহায় নিশি কাঁন্দিতে কান্দিতে ॥ 

আপন যৌবন দেখি কান্দিয়া বিকল । 

নিশি পরভাত হইল নহৈল সফল ॥ 

॥ ধানসী ॥ 

রসের হাটে বিকে আইলাঙ সাজাই ঞ1 পসার । 

গাহক তনহিল রে তজৌবন ভেল ভারত ॥ 
বড় ছুঃখ পাই সখি বড় ছুঃখ পাই । 

শ্যাম অনরাগে নিশি কান্দিআ। পুহাই ॥ 

অরাজক দেশেরে মদন" ছুবাচার । 

অনবদবেৎ লুটে দোহাই দিব কার " 
বসস্ত দুরন্ত বায়ে আনলে পুড়াঅ । 

চন্দ্রমগুল হেবি হছিআ চমক ।অ ॥ 

মাতল ভ্রমরানে বস মাগে তাঅ। 

লুকাঁইতে নাহি ঠাঞ্ি শিখি দরসপাঅ 

»[ দারুণ কোকিল প্রাণ নিজে চা । 

কুছ কুছ করিয়া *মধুর* গীতি গাঅ॥ 
“তোল। বিকে সব গেল বহি গেল কাজ।' 

জাবনের সঙ্গে দিল জবন বেছাজ ॥ 

ফুলসরে জর জর হিআ চমকায় । 

*গোবিন্দদাসের” তন ধরণী লুটাতআ ॥ 

সখি হে সংশয় পরল পরাণে। 

কাহু কহুব ছংখ কে। সমুঝা অব 
কোন বুঝাঅব কানে ॥ 

হেরইতে রূপ পুলক ভেল। 

রে সখি নআনহি নিরবাড়ি গেল ॥ 



অথ বিপ্রলন্ধ। ২৯৩ 

অবগপুলক কি কএ কুসবরণ! । 

কোন কাম হামক আন ॥ 1৯ 

অথ ক্েশা--৮* 
“নায়কম্ত বচঃ শ্রত্বা। কলেশা স্যাদদ_২খভাঁধিতা 1৮ 

নাঅক না আইল ঘরে জানিঞ| নিশ্চয় । 

সহচরী সঙ্গে সব ছুঃখ কথা কএ ॥ 

কম্যচিৎ-_ 

লাস বেস করি রূপ বাড়াইলু 

তাশ্বলে সাজাইলু ডাল! । 

চারি চৌপর বাতি গাখিলু' মালতী 
এখন না৷ আইল কালা ॥ 

৬ 

অথ বিনীতা-_ 

“বিরহে দীনক্ষীণাঙ্গী বিনীত বিনয়ান্বিত] |” 

বিরহে বিনয় বাক্য কহয়ে সখীরে । 

নীপছিন আজি আমি জমুনার নীরে ॥ 

॥ ভূপালী ॥ 

চৌদিকে বকুল বন গুঞ্রে ভ্রমর । 

কোকিলী কুহুরে ১০ডাকে ১” পেখন ধরে মউা ॥ 

বড় দুঃখ লাগে সই বড় ছুঃখলাগে। 

রজনী জাগিএ আমি শ্যাম অনুরাগে ॥ 

সিবীস কুস্থমদলে সেজ বিছাইএা।। 

এ ঘর বাহির করি ১১পথপানে চাএশ২১ ॥ 

দারুণ মদন ১২মোরে জত১১ দেই তাপ। 

হেন মনে ১০উঠেগো।১১ জমুনাএ দিএ ঝাপ | 

পরপতি আসে মুঞ্ি পুহাইলু রাতি। 

গোপালদাস কহে পুরুষ নিঠর জাতি ॥ 



২৯৪ ৯ বলকল্পবলী 

অথ নিন্দয়।--- 

“শ্রুত্বা সখীমুখাছাক্যং ন যাস্তাতি ন চপ্প্রিক্সঃ | 

মিথ্যাশঙ্কাক্ষপাং মত্ব। নিন্দয়াং তাং বিছুবুধাঃ 

সখীমুখে স্ুনি নাঅক আজি না আইল । 
মিথা সঙ্কেত মানী রজনী পুহাইল ॥ 

হারমাল। অভবপ ছিুআ ফেলাঅ। 

পুস্পমালা আর্দি সব জলেতে ভাসাঅ ॥ 

গীতাবল্যাম্__ 

“কো মলকুস্মা বলিরুতচয়নম্ । 
অপসারয় বতিলীলাশয়নম্ ॥ 

শ্রহব্রিণাছ্য ন লেভে শমদে । 

হস্ত জনং সখি! শরণ" কময়ে 1 প্ব 

বিধুতমনোহবরগন্ধবিলা সম্ । 

ক্ষিপ যাঁনুনতটভুি পটবাসম্ । 

লন্ধমবেহি নিশাস্তিমযামম্। 
মুঞ্চ সনাতনসহ্গতিকামন ॥” 

কি কাজ কুক্গমসেজ কর্পুর চন্দন । 

কি করিব হেমমাল। মণি অভবুণ £ 

কর্পুব তাশ্ুল বিভা কি করেব ইহ7। 

জনুনান্স জলে সখি দেহ অভাঁপাই আ £ 

নাহ নিঠর সনে১" বাড়াইয়। নেহ। 

ধিক বহু যুবতী ধরএ জন্ত দেহ ॥ 
ধিক বুহু জীবন জৌবন অভিমান । 

ধিকু রস্থ দতিকে লাজ নাহি মান ॥ 
ধিক বহু মদনকদন ছুরাচার । 

গোপালদাস ধিক্ জাউ ছারখার ॥ মহ রি 

অথ প্রথরা-- 

প্প্রথর। বিপ্রয়োগে তু শোকাকুল। বিচিস্তয়েৎ ।' 



অথ বিপ্রলক্ধ। 

জাগিআ! নয়ান জল নিরবধি ঝরে । 
বিরহে বিলাপ কবে কান্দে উচ্চস্বরে ॥ 

২2৫ 

কম্যচিৎ--- 

॥ গুজ্জরী 1 

নয়নক নীর খির নাহি বাঁধয়ে 

কাজর সহিতে বহে ধারা । 

কাম ১৭কাটিবারে করাত লইয়।১০ কনে 

১৬স্যন্রধরএ হেন পার। ॥১৬ 

£বমুখ বিধির বিপাকে । 

শ্বামের অন্তরাগে নিশি বোসিয়ে জাগে 
ঠ্যাম শ্যাম বলি ডাকে ॥ 

্ 
অথ দূত্যাদরী-__ 

“দূতিকাঁদরিক। বালা সন্কেতগুহে তিষ্ঠতি 

দৈবাছিঘটিত" কান্ত" দুষ্ট! বোঁদিতি শর্ববরী'মূ ॥" 

১" নায়ক আদিব ঘরে সন্কেত জানিল। 

কোকিলের বাণা হেন শবদ সুনিল ॥ 
গুরুজন জাগি ঘরে উঠিল লত্বর 

নায়ক বিমুখ হএণ গেল নিজ ঘর ॥ 

পছ্যাবল্যাম-_ 

“সঙ্ষেতীকৃতকোকিলাদিনিনদং কংসদ্ধিষঃ কুর্ববতে' 

দ্বারোদ্ঘাটনলোলশঙ্ঘবলয়ঙ্গাণং মুহুঃ শৃগতঃ | 

কেয়ং কেয়মিতি প্রগল্ভজরতীবাক্যেন দৃনাত্মনে। 

রাধাপ্রাঙ্গগকোণকোলিবিটপিক্রোড়ে গত] শর্ববরী ১ 

চাতক সম হেরি সঙ্কেত করইতে” 

দ্বার খসাইতে রাধা । 

কম্ছণ ঝনকিতে 'গুরুজন জাগল 

পড়ি গেল দারুণ বাপ। ॥ 



২৯৬ বসকলপবলী 

সজনি, কি কহব বাই কথহাগি। 

জাকর দেহলী বদরী কোরে করি 

১'বজনী পোহায়ল জাগি ॥১৮ 

॥ অথ চচ্চিতা ॥ 

॥ চচ্চিতা কোপনাবতী ॥ 

কষামৃতে-- 

“সন্কেতদেশে ঘি বৈরিদে1ষে 

নায়াতি কৃষঃ সখি কিং বিধেয়ম্ ॥৮ 

মন্দির তেজি ১*কানন ভামে পেঠলু১৯ 

কান্-২*চরণ২০ প্রতি আসে। 

অভবূণ বসন অঙ্গে সাজায়ল 

তাম্বল কপূর স্থবাসে ৷ 

সজনি সো মুঝে বিপরীত ভেল। 

কান বহুল দরে ২১অনবথ আন - ফুবে 

মনমথ দরশন দেল ॥ প্র | 

ফুলশরে জরজর সকল কলেবর 

কাভরে মহি গড়ি জাই। 

পরত বোলে ডোলে মব অন্তর 

উঠি বমি রজনী পুহাই ॥ 

শীতল চন্দন গরল সম লাগয়ে 

মলম্মজ অনল হুতাল। 

লোচনে নীর থির নাহি নাধই 

কান্দই গোপাল্দাস ॥ 
এসি 

বিপ্রলন্ধ। কহিল এই অষ্ট প্রকার। 

ঈষভেদে রসভেদ স্স্ম প্রচার । 

প্রিশচীনন্দন প্রভু ঠাকুর আমার। 

পীতাশ্বরদ্া কহে রসের বিস্তার ॥ 

ইতি রসমঞ্জরীগ্রন্থ্ে বিপ্রলব। বর্ণন। সমাপ্ত ॥ 



৪ 

১৪ 

অথ বিপ্রলন্ধা * ২৯৭ 

বসমঞ্জরী-বিপ্রলন্ধ! 

পাঠাস্তর 

বি-ক-সঙ্কেত ২ বি-ক-_মধুলোনে মাতল 
নহি ছোরে কমলিনী কোর । 

বি-খ-_নাহি করে মোর জৌবন হইল ভার ৪ বি-গ--যৌবন 

গৃপা বি-ক' মু-আপন ইচ্ছা ৬. বি-ন-_মাধন 

বি-খ--যুবতী সমানে রহি এহ 

বহি গেল লাজ! 

বি-খ, বি-গ--গোপালদাস »৯ এ-কতে নাই ১০ বি-খ- ডালে 

গৃুপা এক, মুপা শ্ঠাম পথ নিরখিয়া ১২ এ-ক--এত দেই 

এ-ক--করে জে ১৪ নি-গ- পুরুষ নিঠর সঙ্গে 

বি-ক-_-ভবে করাত লইয়া ১৬ এ-ক-শ্ুত্রধারের পারা 

এ-ক--নাই ১৮ হহার পর বি-ক র অভিরিক্ত পাঠ 

কুক্মিত হার আর লরসিরুহ 

এই দুই সঙ্কেত রাখি। 

বিঘটত মনোরণ ম'নিতে চলত হরি 

গ্রোবিন্দ্দাস তহি" সাথী । 

এক- কানন হাতে পেঠলু ২০ গুপা-এ-ক' মুপা বচন 

এ-ক-্মনমথ আলি 



অথ খণ্ডিত 

“উত্সিদ্রতাঁজনি তরাগবিলো হিতাক্ষঃ 

কান্তানখব্রণবিশেষবিচিত্রিতাঙ্গঃ ৷ 

যল্তাঃ গ্রভাতসময়ে গৃহমেতি কাস্তঃ 

স। নায়িকা নিগদিত। খলু খণ্ডিতেতি ॥” 

সকল বজনী ধনী ১জাগিয়1১ পুহায় । 
প্রভাতে নাঅক আইসে তাহার ২সভায়২ ! 

অন্য নারীর ভোগ-চিহু দেখি তার কলেববে । 

খগ্ডিতা কোপ করে সেই নায়কেবে ॥ 

সেই খণ্ডিতা হএ আট প্রকার । 

ধীর অধীরা সমা বিদক্ষিকা আব ॥ 

নিন্দয়। ক্রোধা ০তয়ানকা। প্রগল্ভ। আর । 
মধ্য দুগ্ধা লএড] বিবিধ প্রকার " 

বোদিত। প্রেমমন্ত। এই হঅ অষ্ট' 

“নামভেদে” বিভেদ হয়ত টবশিষ্য . 

অথ নিন্দয়।-- 

প্রভাত সময়ে কাস্ত আইসে তার ঘর । 

অন্ত বভিচিহ্ন দেখে তাঁর কলেনব : 

সাক্ষাতে নিন্দা করে নাঅক পেখিএছা | 

ধিক ধিক্ ভচ্গন। কবে লাজ তেব়াগিয়াৎ ॥ 

কন্য্যচিৎ--- 

প্রভাতে পরেব বাড়ী কোন লাঁজে আইস । 

বিজক্স হউক হাাসিখানি অইখানে হাল ॥ 

অথ ক্রোধা খপ্ডিতা-- 

“পদাগ্রে পতিতে কাস্তে কর্ণোৎপলবিভাড়িতে । 

€রেণধাতিরক্তনয়না স। ক্রোধা কথিত বুধৈঃ ॥৮% 



কম্যচিৎ-_ 

অথ খতডিত। চা 
ক্রোধ করি বহে নাইক৭ নায়ক সাক্ষাতে । 

নায়কের অঙ্গে করএ দৃষ্টিপাতে ॥ 

চরণে পড়এ নাঅক ক্রোধ দেখিঞা । 

অন্যদিকে জাএ নাইকা কর্ণোৎপল তাড়ি ঞ1 ॥ 

অধীর। নাইক। সেই নাঞ্ি লজ্জা ভঅ। 

ভচ্ছনা কবিআ কিছু নাঅকেরে কঅ। 

চল চল মাধব করহ পয়ান। 

জাগিএ সকল নিশি আয়লি বিহান ॥ 

হাম বনচারী রহি একাকী বনসিঞা। 

চাতুরী ন! কর তু সাতঘরিআ ॥ 
চল চল চঞ্চল না করহ জঞ্জাল । 

দগধ পরানে রে দগধ কতবার ॥ 

অথ ভয়ানকা-_ 

তথাহি”- 

নায়কের সব অঙ্গ বিভচ্ছ দেখিএগ | 

আপন দোষে ভয় পায় লজ্জা লাগিয়! ॥ 

নিশবদে বহে নায়ক নাঞি কহে বাণী। 

সহচরীগণ কহে নায়কে ক্রোধ মানি ॥ 

ধৃষ্ট নায়ক সেই প্রপঞ্চ কথা কঅ। 

অঙ্গে চিহ্ন নহে মোর দিব্য করঅ' 

“অলং দেব দ্িবো। ন জানে ভবস্তং | 

সদ। রাধিকায়ামভিপ্রেমবস্তম্ ॥” 

॥ রাগিণী বিভাষ ॥ 

ভালে হৈল ওহে বধু আইলে সকালে । 

প্রভাতে দেখিলু' মুখ দিন জাব ভালে ॥ 



লকল্পবলী 

বধুয়ারে তুমার বলিহারি জাড। 
ফিরিয়া ভাগ্ডাহ তুমার চাদমুখ চাও ॥ 

আইস আইস পড়িছে ্ধপে কাজবের শোভ।। 

ভাল সে সিন্দর তোমার মুনি-মনোলোভ। ॥ 

খর-নখ-ঘ্দংসে৬ ভেল অঙ্গ জর জর। 
ভাল সে "কম্কণ" দাগ হিআর উপর ॥ 
নীল পাটের সাঁড়ী কৌচার বলনী। 
রমণীর বশ হঞ1 বঞ্চিল! রজনী ॥ 
সথুরঙ্গ যাবক রঙ্গ” অঙ্গে ভাল সাজে । 
এখন কহ মনের কথা আইল কোন্ লাজে ॥ 

চারি পানে চাহে নাগর আচলে মুখ পুছে। 
গোপালদীসের লাজ ধুইলে না ঘুচে ॥ 

অথ প্রগল্ভা খণ্ডিত! 

নায়কে *দেখিয়া সেই নায়িকা কহএ৯ । 

স্বতি নিন্দা আদি জত ঘোল্লগন কয়ে ॥ 

গীতগো বিন্দ__ 

“হরি হরি যাহি মাধব যাঁহি কেশব মা! বদ ঠকতববাদম্। 

'অনুসর সরসীরুহলোচন যা তব হরতি বিষাদম্।” 

দুরে কর মাধব কপট সুহাগ। 

হাম সব বুঝলু তুয়া অঙ্গরাগ ॥ 

ভাল ১০ভেল অব সোহ১* মীটল ছন্দ । 

কবহি' ভাল নহে আপা পরিবন্দ ॥ 

তু গুণ আগব সেই গুণ জান। 

গুনে গুনে বাধল মদন পাচ বান ॥ 

:,আগ্ুপর ভাহি পুন না কর বিয়্াজ।১১ 

ভ্রমর কি **তেজএ১ নলিনী সমাজ ॥ 

তাম সব কিতব কেতব নাহি তায়। 

তুহারি বিলম্ব আর নাহি জুআয় ॥ 



অথ খণ্ডিত! 

বিমুখ চলল কান গদগদ তাঁস। 
পন্থে আসোআসল গোপালদাস॥ 

4 

পদ্যণঁবল্যাম্-_ 

“রুতং মিথ্যাজলৈবিরম বিদিতং কামুক চিবাৎ 
প্রিয়াং তামেবোচ্চৈরভিসর যদীয়ৈনখপদৈঃ | 
বিলাসৈশ্চ প্রাপ্তং তব হৃদি পদং রাঁগবহুলৈ- 

রয়! কিন্তে কৃত্যং ঞ্রবমকুটিলাচারপরয়। ॥” 

অথ মধ্যাখপ্তিতা-_ 

নাঅকের অঙ্গ দেখি ক্রোধে কিছু ভাসে। 

আইলা শঙ্কর দেব পুজার অভিলাসে ॥ 

আনব তুহে শঙ্কর দেব।। 

জাগর পুন ফলে প্রাতহি ভেটলু 
দূরহি দূরে রহে সেব॥ 

চন্দন-রেখু ১স্ধ্নর ভেল সব তন্২ * 
সোই ভনম সম ভেল]। 

তঠোহারি বিলোকনে মনু মন ১*অস্তর 

মনমথ সঙ্গে জরি গেলা ॥ 

আকুল ৯'কেশ বেশ শিখিচন্দ্রিক ১; 
ভালহি সিন্দর দহন । 

১৬] চন্দন-চাদ মাঝে মুগমদ লাগল 

তেঞ্ক বেকত তিন নঅন। ॥ 1১ ১ 

কাহে বসন ধর অব দিগম্বর 

শঙ্কর নিঅম উপেখি। 

গোবিন্দদালস কহে তু পর অস্বর 

গনইতে লেখি না লেখি ॥ 

অথ মুগ্ধ খগ্ডিতা-_- 
মুগ্ধা খণ্ডিত ১?গরিমা না১* জানে । 

১৮ঠমকি ঠমকি ১৮ হাসে নায়ক বিচ্যমানে ॥ 



৩০৬ বসকল্পবলী 

সিন্দুর কজ্জল দেখি নায়কের গায় । 
আখি ঠাবে সখীগণ তাহ। দরসায় ॥ 

সহচরীগণ ক্রোধে বলে নায়কেবে । 

ভাল হইল বুঝিলাঙ তুমার বেবছারে ॥ 

॥ বিভা ॥ 

ছল করি বানীয়। আপন ঘরে আনলু 

তুহারি বচন পরমাণে। 
চারি চৌপর নিশি জাগি পোহায়লু 

আলি বাতি বিহানে ॥ 

মাধব, আজ্ুু তুহু দেয়লি বড় হুঃখ । 

ভালহি আরতি নাহি ১*[কোই তোহে 

হেরি পায়লু স্রথ 11৯৯ 

ভালহি সিন্দরে কাজরে সব পূরল 
বদনহি দশনক রেখ। 

হেরইতে, তোহে মোহে লাজ লাগই 

জাকর বাগ পরতেক ॥ 

কমলিনী * “পাই পরুশবরসে১” ভাঁবলি 

না বুঝলি মালতিক গন্ধ। 

গোপালদাস কহে উনমত ন! জানা এ 

কিয়ে ফুল কিএ মকবন্দ ॥ 

অথ বোদিত। খু ত1--- 

রোদন করিএ নিশি আছিলাঙ সক্কেতে । 

নায়ক ২১মিলিল আমি১১ নিশি পরভাতে 

অন্তরে মহাক্রোধ বাহিরে নিবাবে। 

ছুই এক কথ। কয় কোপ পরিহারে ॥ 

॥ ভূপালী ॥ 

পুজনী গুআঅলি বতিক্খসাবে । 

বিহণনে তেজলি তাহে কোন অপরাধে ॥ 



অথ খণ্ডিত এ 

মাধব করলি অকাজ। 
লাজ পাঅবি রঙ্গিনী সমাজ ॥ 

জাগছি সহচরী ন। হেরলি কোই। 

পাঁলটি চলল মুখ আচরে গৌই ॥ 

বলন হেবি অঙ্গে ভাঙল ধন্ধ। 

পুন কি কহত তব কৈতব ছন্দ ॥ 

গোপালদাম চলল আগুসারি। 

ঝাপি চললি কোই লখই ন। পারি ॥ 

অথ প্রেমমন্ত। খণ্ডিতা_ 
“স্বদেহাৎ কামচিহ্থানি নায়কাঙ্গে চ দৃশ্তাতে ! 
প্রেমমত্তা চ বৈচিত্রী মানে চ খলু খণ্ডিতা 1” 

প্রমত্তা নাইক1 কিছু কহএ ন! জানে । 

ক্রোধ কবি বাক্য কহে নাঅক বিদ্যমানে ॥ 

*শ্াাম তরুণ কিএ অবশ বিরাজে |২২ 

পিন্দর চিহ্ন কিএ আর কত সাজে ॥ 

১এতরল তার কিএ২৩ টুটল হার । 

নখপদ কিএ নব শশীক সঞ্চার ॥ 

»৭প্রছে দোষ কর** হেরইতে কাঁন। 

প্রাতহি পিল ২রজনী২« ভেল ভান ॥ 

তব জতন করি করইতে মান। 

হাস কুস্থমে সহ কর আন 

পুন ২অন্থমীনিতে২৬ হাম ভেল ভোর। 

**ঠিট কানাঞ্রি করল মোছে২ কোর। 

মানিনী ২”মান২৮ গরব ভেল চুর। 
নাগর আপন মনোবথ পুর ॥ 



৩৬৪ রূলকল্পবজী 

তব ২৯হি রিচারণ২* সো দিন বাতি । 
গোবিন্দদীস কহে সমুচিত সাতি ॥ 

শ্রীশচীনন্দন প্রভু ঠাকুর আমার । 

পীতান্বর দাস কহে রসের বিস্তার ॥ 

ইতি রসমঞ্জরী গ্রন্থে খণ্ডিতা-বর্ণন! সমাপগু। ॥ 

বুমমঞ্জবী-খগ্ডিত 

পাঠাস্তর 

মু-পা-কান্দিয়, গুপা--এক ২. ধি-খ- ঠায় 

বি-- ভয়াল আকার, এক- ভয়ানক আর 

বিএ মান ও. গৃ-পা4-ক) মুপানানাগর দেখিয়া 

এ-ক-_গু-পা। সুপা-দিশন ৭ এক কুহু 

মএ-করঙ্গ আর জর, গুপপ দিক । 

বি-খ- দেখি নান! কথা কয়, এক সেই নায়কেতলু 

এ-ক-_ ভাল আপশ্রেঃ 

গুপ1-এ-ক, যুপা। মাগুনত্র সোহি পুর নাকর বেয়াজ 

গ-পী- বি-খ, বুপা জে ১৩ এ-নু-াসই ধুদর ছেল তন্তু 

এক সন্দেশ ১৫ বি-এ-অলকাচড পরিচন্ত্রক ১১ এ-ক তে নাই 

এ-ক- পরিমাণ ১৮ গ্ুপা--এক, মাচিমকি চমক 

এ-ক-তোহে হের পাগল বড় দুগ ২৯ গ্রপািবিখ। হুপাপানসর পরল রুল 

মুপা আইল তথা, মাপাাহাক ২২ গ্রপা--4 ক? বগা 

হামের তনু কিএ (তিমির ) বিরা: 

এ-ক- রতন ভার কিএ ২৪ যু-পা-ছে দশ তব, গন্পা-এ-ক 

এ-ক- বয়নী ২৬ এ ক-_যব জানিতে 

এ-ক---টিট নায়েক করুল মোয়ে ২৮ .৪-ক্-শ্জানি 

এ-ক- কি বিচারব 



অথ কলহ ভ্তত্রিত৷ 

“নিরস্তে! মন্তান। কান্তে। নমন্রপি ঘয়। পুরঃ । 
সান্তা পযুত। দীন কলহান্তবিতা ভে ॥” 

কলহানম্তন্সিতা মানে হইআ। পিমুখ । 
কান্ত *বেগ্রতা১ করে হইআ সমুখ ॥ 

চরণে ২লাগিয়া২ কাক্ত পড়ে ভমিতলে । 

কোঁপ করি নিঠর কথ অপমান কনে ॥ 

বিমুখ হইঅআ1 কাস্তথ নিজ ঘরে জায়। 

»পশ্চাৎৎ তাপ করি বিফল হয়ে তয় ৭৩ 

সেই কলহাস্তরিত1 হঅ অষ্ট বিবরণ । 

আগ্রহ বিকলা ধীপ্র। অধীর বচন ॥ 

কোপনাবতী সখ্ুনুক্তিক সমাদরা আর । 

মুঞ্ধা লএঞড। জাঁনিবেক ইহার বিস্তার ॥ 

আগুভা বিকল দীপ! অধীর কোপনাবতী । 

সমাদরাশ্চ নুপ্ধীশ্চ কলহাস্তরিতা ইতি ॥ 

অথ আগ্রহ 

মধ? সঙ্গীতশেখ বে 

“কন্দদলাণসংভিম। হ্যচুতাঁপহ সত্ীং তদেত।” 

নই 

»কান5 সাধলি বেবি বেরি । 

তো রূপ নঅনে না হেখি ॥ 

না ভেজিলু সো মুখ চন্ছ | 

ওতন্চ দহোে চন্দন চন্দ্র" ॥ 

০৮1 মুখচন্দ্র নঅনে নাহি হেরলু 
অব নঅন দহন তেল চন্দ । 

৬৫প1 অধর১ বোল শবণে নাহি স্ুনলু 
অব মধুকব-ধ্বনি ভেল মন্দ" ॥ 



বুসকলপবলী 

সজনি কাছে বাঢ়াঅলু" মান। 

প্রেমভঙ ভঙ্ঞে অব জী কাপএ 
তুছ পরবোধহ কান ॥ 

সে। কর-কিশলয়- পরশ উপেখলু" 

অব কিশলয়ে তন্ঠ ফোব। 

নব নব নেহু- সধারপ-নিরসনে 

গুলে ভরুল তন মোর ॥ 

*সো কর-বিরচিত হাঁর উপেখলু" 

অব হাব ভুজঙ্গম ভেল।” 

গোবিন্দদাল কহে সো অতি দুরগাহ 

জে] ইছে অনুমতি দেল | 

অথ বিকলা-_ 

“কামোভ্ভাবসদ্দাপীড়া কাঁমুকী বিকলাপি চ।% 

পদ্যাবল্যাম-_ 

“নিঃশ্বাস! বদনং দহস্তি জদয়ং নিমু'লমুন্মখ্যতে 

নিড্র। নৈতি ন দৃশ্ততে প্রিয়মুখং বাতরিন্দিবং রুদ্যতে | 
অঙ্গং শোষদুপৈতি পাদপতিভঃ প্রেয়াংস্তথোপেক্ষিতঃ 

সখ্যঃ কিং শুণমাঁকলযা দয়িতে মানং বয়ং কাঁরিতাহ ॥ 

স্থ্ই 
"্ হাম কাহে উপেখলু তায়। 
অব মন ঘন ঘন নবোয় ॥ 1 

মোর দুখ কেহ নাহি জানে। 

পো বহুবলভ কানে ॥ 

সো বহবলভ সহজহি' ভোর । 
কৈছনে জানব বেদন মোর ॥ 
চলইতে চাহ” আদর ভঙ্গ । 

সহুইতে মা পারি মদন-তরুজ ॥ 



অথ কলহা স্তবিত। 

এ সখি কাছে উপেখলু' কান। 

না জানিএ দগধি চলল ১“মধু১* মান॥ 

অব বিচারহ সখি সো পরবন্ধ । 

কাছগক জে হোত নিববন্ধ ॥ 

মঝু এত আরতি সেহ জদ্দি জান। 

এহি লাগি তুআ। হাতে; সপিলু, পরান ॥ 
সখিগণ গণইতে তুহে সে সিআন। 

তোছে কি শিখাঅব চাতরী সমান ॥ 

জীবইতে এছে মিলএ কান । 

গোবিন্দদান কহে তোহারি গুণগান ॥ 

অথ ধীরা__ 

চরণে ধরি তুহু কত বেবি নিষেধলু 

বেরি বেরি সাধলু হাম। 

বিরস বঅনে হেরি মোহে তুছ' কোপলি 

চিতে না গুণলি পরিণাম ॥ 

শ্রন্দবী সবল হদঅ তোহারি। 

কুটিলক সজে প্রেম বাঢাঅলি 

বঞ্চলি দিন দুই চারি ॥ 

গুরুজন-বচন ছিত নাহি মানলি 

বমন পালটি নাহি পিষ্কা। 

বিরহক বেদনে তন মন জারলি 

অব তৃঅ1 ভাঙ্গলি নিদ ॥ 

ধরণী শয়নে পাতর মহ। বঞ্চসি 

পুছইতে হেন নাহি কোই । 

তুআ। মুখ হেরি অবহু' জীউ ফাঁটত 

গোপালদাস মরু রোই ॥ 

অথ অধীরা-_ 
অধীর। বলেন সখি কি কাজ করিলে । 

হাতের লছিমি কেনে *২পায়েত ডারিলে১২ ॥ 



বসকল্লবল্লী 

পুরুথ আপন দোষে করে অনুতাপ । 

সখীকে জানাঅ সে আপন সম্ভাপ ॥ ইতি। 

গুজ্ঞরী 

চরণনখর মণিবঞ্জন ১৩০চান্দ১৩। 

ধরণী লোটায়ত গোকুলচণন্দ ॥ 

ঢরকি ঢরকি পড়ে লোৌচনে লোর । 

কত রূপে বিনতি করল পন" মোর ॥ 

রোখে তিমির এত বৈরিক জান । 

রতনক ভৈগেল গৌরিক ভান ॥ 
নারীজনমে হাম না করিলু ভাগি। 

মরণ শরণ ১*ভেল মান১” কিলাগি॥ 
লাগল কুদ্দিন মুঝে করল মান। 

অবহু না নিকলয়ে কঠিন পরাণ ॥ 
কহে কবিরঞ্চন হন বরনারি । 

প্রেম অমিএরসে লুবধ মুরারি ॥ 

অথ কোপন।-_ 

পছ্/াবল্যাম-_ 

“মানবন্ধমভিতঃ শ্রথঘন্তী গৌরব ন খলু হারয় গৌরী । 

আর্জবং ন ভজতে দভজ্ার্রিঃ বিবিদকেশবলয়ভালপাঁধবী ॥' 

তু" মান ধায়লি অবিচাবে। 

অন কি করব প্রতিকারে ॥ সখ 

তু ৮-আডাঅলি১' রতনে। 

মানজদয ১*করবি১১ ধবলি জতনে ॥ 

খান গরুআ। কাহে ধরুলি। 

কান্তক করুণ। করনে নাহি ১"সনলি১৭ ॥ 

১প্বঞ্চিভ ভৈ পভ" চলনা১০। 

কলিমুগপাপ সতত তোহে ফলন। ॥ 



অথ কলহাম্তরিত। 

কু নাহি হুনসি মহাজন মুখকা। 
*যাচত বাঘ ন। খাওত বনক1১৯ ॥ 
মানিনী মানহুজঙ্গে । 
জাঁরল বাধ ভবরল সব অঙ্গে ॥ 

স্থকবি বিগ্যাপতি গায়ল। 
পুরুষ সুকৃতি ফল পায়ল ॥ 

অথ পর কলহান্তবিতা-__ 

পছ্যাবল্যাম-_- 

( কষ্তপ্রতি রাঁধাসখীবাক্যম্) 

“সা সর্বখৈব রক্তা রাগং গুঞ্জেব ন তু মুখে বহতি। 

বচনপটোন্তব রাগঃ কেবলমাস্তে শুকস্তেব ॥” 

সমা সহচরী দোষে ছুই জন! ঘোষে। 

*'নায়িকারে গঞ্চিয়া নায়কেবে দোষে১৭ ॥ 

অথ অক্টরাগ-_ 

স্থুন বনু বল্লভ কান। 

ভালে তুহু রসিক স্থজান ॥ 

আমরি পীরিতি উপেখি। 
আয়লি কুলবতী দেখি ॥ 

তুইারি রসিকপণ। জানি। 
কহিতে আইলু' কিছু বাণী।॥ 

বুঝইতে এঁছন কাঁজ। 
হাসব যুবতীসমাঁজ ॥ 

অথ মস্থরা__ 

শ্রীগীতগোবিন্দে-_ 
“তামথ মন্মথখিন্নাং রতিরসভিন্নাং বিষাদসম্পন্নাম্। 

'অনুচিস্তিতহরিচরিতাং কলহান্তরিতাঁমুবাচ রহঃ সখী ।” 



৩১৩ 

শ্রীজয়দেবশ্ত-_ 

পদ্যাবল্যাম্__ 

রনকল্পবল্লী 

নায়কের মান করি রাই বহয়ে সদনে । 

মানিনীকে সখী কিছু কহুএ বচনে ॥ 

গুজ্জরী 

“হুরিরভিসরতি বহুতি ম্বহুপবনে । 

কিমপরমধিকহ্থখৎ সথি ভবনে ॥ ঞ ॥ 

মাধবে মা কুরু মানিনি মানময়ে ॥ 

তালফলাদপি গুরুমতিসরনম্। 

কিমু বিফলীকুরুষে কুচকলমম্ । 
কথিতমস্থকথিতমিদমনপদমচিরম্। 
মা পরিহর হরিমতিশয়রুচিরম্ ॥ 

কিমিতি বিষীদমি রোদিষি বিকলা। 

বিহসতি যুবতিসভা তব সকলা ॥ 

সজলনলিনীদলশীলিত-শয়নে । 

হরিমবলোকয় সফলয় নয়নে । 

জনয়সি মনসি কিমিতি গুরুখেদম্। 

শ্বণু মম বচনমনীহিতভেদম্ ॥ 

হরিরুপষাতু বদতি বন্ুমধুরম্। 

কিমিতি করোষি হৃদয়মতিবিধুরম্ ॥ 

শ্রীজয়দেবভপিতমতিললিতম্। 
খয়ত রনিকজনং হরিচরিতম্ ॥” 

“অনালোচ্য প্রেম: পরিণতিমনাদৃত্য সুহাদঃ | 

ত্বয়! কাস্তে মানঃ কিমিতি সবলে প্রেয়মি কৃতঃ 1” ইত্যাদি 

অথ মুগ্ধা কলহাস্তরিত1__ 

মুগ্ধা নাঞ্জি জানে কিছু মানের বিভেদ । 

অন্যত্র জায় সে দিএ পরিচ্ছেদ ॥ 



অথ কলহা স্তবিত। 

তাহার সথী আনি কানুরে বুঝায়। 

নায়ক সাধঅ। তীর সম্মীন বাড়ায় ॥ 

৩১১ 

যথ! রাগ-_ 

মুগধিনী নারী মান নাহি" বুঝই 

ন1 জানএ স্থরভিবিলাস। 

কেবল ভোঙারি পিরীতি-রসললসে 

মীলল পহিল শস্তান॥ 

মাধব, তোহে কি বুঝিএ হেন বীত। 

বিনি দোঁষে বালিক। কহে উপেখলি 

ন। বুঝলু' তোহারি চরিত ॥ 

বদনে আচর দেই খিতি-২ ১মহ২ ১বিলুঠই 
বচন কহিতে নাহি জানে । 

মালতী ভমবী মিলল নারি লোকসি 

মাতলি নলিনী-মধুপ!নে ॥ 

নব রস-রঙ্গ তাহে সিখাঅলি 

২২পিরীতি করবি নিজ দান,*। 

গোপালদাস ভনি বমিক-শিরোমণি 

মীলল রাইক পাস। 

 * শ্লীশচীনন্দন প্রভু গীকুর আমার । 

গীতান্বর দান কহে বসের বিস্তার ॥ "৯ 

ইতি শ্রীরসমগ্জরী গ্রচ্ছে কলহা্তরিতাষ্টপ্রকার- 

বর্ণনে বষ্ঠপ্রসঙ্গং সমাপুঃ 

বুসমঞ্জবী-কলহাস্তরিত! 

পাঠাস্তর 

১ এ-ক-_ব্যগ্রতা ভাব ২ গ-পা_এ-ক + মুপা- ধরিয়া 

৩ গৃপাএক। মুপী পিছে অনুতাপ করে বিকল হতে তাঅ। 



৩১২ বূসকল্পবল্লী 

৪ এ-ক--মোরে কানু ৫ বি ক-- 

অতএ বাড়াঅল ছন্দ; 

এ-ক-অব তনু দহে চন্দন চন্দ! 

৬ গ্র-পা-এক ' মুপা ক্ষমধুর * গৃঁএক  মুপাঘন্ছ 

৮ ৫-ক-_ সে? কর-কিশলয় গরশ উপখলু 

কিশলয় তনু পুন ভোর । 

নব নব লেহ হধারস নিরপু 

গরলে ভরল তনু মোর ॥ 

সো কর বিরচিত হার নানু পহিরল 

অব হার ডুঁজঙ্গম ভেল। 

2 গৃপাএ-ক » বুট 

কানু উপেখলু মোম । 

কাব মন শন ঘন রোয়। 

১৭ মুপা মোহে , গৃপাশানক ১১ গৃগপালএক  সুপিশপ!অ 

১২ গু-গা এক: মুপা1 তাহা উপেখিলে ১৩ বি-খ- ছান্দ 

১৪ এ-ক-_-নমান ১৫ বি-ক- নাহাঅলি ১৬ গ-ক-তে নাই 

১৭ এ-ক-কয়লি ১৮ 'দক- বধ সো পী চণা 

১৯ গুঁপা বিগ , মৃপা-জাত র।গ নাহি অব ভব মশক। 

২* এ-ক-_নায়কে বপ্সিয়া পুন নায়িকারে দো ২১ ৫-ক--তলে 

২২ এ-ক-_-বিপিন পিরিতি শিল্গস 

২৩ পওন্তিগুলি বি-ক 'ও এ-ক-র জঠিরিক্ পা 



অথ স্বধীনভর্ভৃক। 
“ষন্তাঃ প্রেমগুপা কুষ্টে। কাস্ট পার্খবং ন মুঞ্চতি 
বিচিজ্রবিভ্রমা সন্তু পা ্সাৎ স্বাীনভত্ক! 1” 

স্বাধীনভর্তক! কথ! শুন দিয়া মন। 

কোপন। মানিনী মুগ্ধা মধ]। বিচক্ষণ ॥ 

উক্তক1 উল্লাস অন্ুকুলা অভিষেক । 

স্বাধীনভর্তকা এই অষ্ট করিল লেখা ॥ 

১স্বাধীনভন্তক। রহে নায়কেন পাশে । 

নায়ক জে বশ হয় তাহার প্রেমরসে ॥ 

জখন জে কহে নায়ক তাহাতে অনুকুল । 

সকল নায়িক। ঠৈতে হএ বহুমুল ॥ :১ 

অথ কোোপন।- 

“দক কামচিহ্থানি কান্ডে কুপ্যতি বালিকা 1” 

কোপ কদ্ি মুগ্ধা জেন ভে অধোমুখে । 
নায়ক পাবিতে সে মানে বহে ছুাখে ॥ 

তাশুল সচ্দ্া করি জি কান্ত জাচে। 

দরে পারে ১সেহে। নাঞিলও ৫বসে ভাব কাছে 

নিজ অঙ্গে রতিচটিহু দেখায় সখীরে । 

খর্-নখ-দসনজাল্া বহে কলেবনে ॥ 

সহচরী পিরীতি করি ভাহণকে সাজায় । 

নায়ক শ্তক্ধ তঞল ভাহাবর মুপ চায় ॥ 

মঙ্জল-গুর্কবী 

সহচবী মেলি বাইতন্ড ০হরই 
অষজলে- সকল” মিটায় ৷ 

সিথিল কববী জতনে পুন বাধই 

সিক্ষর কাজর বনায় ॥ 



৩১৪ রসকল্পবলী 

সজনি বিদগধ স্বনাগর কান । 

এঘ[নিজকত দোষ আপন মুখে মানই 
রাইক অধীন সে জীন 1]5 

দশন করে খত সঙ্গিনী মেটায়ই 
কুস্ধুম নখরেখ পর | 

উচকুচ-চুচুক কুঞ্জকি বনাঅই 

আন আন চিন্ করি দূর ॥ 
বসন ভূষণ দেই অঙ্গে সাজায়ই 

পিম্ধায়ল নীল ছুকুল। 

গোপালদান পু মন ভুলল 

নিজগুণে হোই অন্থকুল ॥ 

অথ মানিনী-_ 

“কান্তায়ামধীনৎ ভূত্বা। চাটুকারেণ পৃচ্ছতি । 
সাঁম্যভক্তিভয়াৎ কিঞ্িৎ মানিনী খলু কথ্যতে ॥ 

মানিনী গরব করে নায়কের কাছে। 

অধীনকাস্ত হেরি তাহাকে জিজ্ঞাসে ॥ 

কোনখানে বেথা তোমার কহন। আমারে । 

আপনি না কহ কেনে সখীগণের ভরে ॥ 

গুজ্জ রী 

সুন্দরি কহন। মনের কথ । 

চরণ সেবিঞা অলস ভাঙ্গব 

ঘুচাঁব সকল বেথা! ॥ 

লাজে পরিহর ন1 *বাপিহ পর€ 

বালাই লইঅ। মরি । 

রতি-চিহ্ন জত কবিব গোপত 

নিজ মনোরথ ভরি ॥ 



অথ স্বাধীনভর্তৃকা ৩২৬৫ 

তথা গীতাবল্যাম্-_ 

“সিচয়মুদঞ্য় হৃদয়াঁদল্লমূ। 

বিলিখাম্যাতুতমকরীকল্পম্॥ 
ইহ নহি সম্কুচ পস্কজনয়নে । 
বেশং তব করবৈ বতি-শয়নে ॥ 
রাধে দোলয় নকিল কপোলম্। 

চিত্রং বচয়াম্যহমবিলোলম্ ॥ 

তব বপুরছ্া সনা তনশোভম্। 

জনয়তি হৃদি মম*কঞ্চন লোভম্ ॥” 

অথ মুগ্ধ শ্বাধীনভর্তুক-__ 
মুগ্ধ। *ন্বাধীন।১ বহে নায়কের পাসে। 
কাতর হইআ কিছু গদগদ ভাঁষে ॥ 

ভূপালী 

এ হরি মাধব কি কহব তোঁয়। 

অবলাক বল কৈলে মহত না হোয় ॥ 

কেশ খসাঅল টুটল হার । 

নখঘাতে বিদারল পয়োধর ভার ॥ 

"[দম্নহি দংসন তুহু' বনআরি । 
সিরীল কুন্ুম ভেরি কমলিনী নারী ॥ 

ভনহু বিছ্য।পতি শুন বরমারী । 

আগিক দহনে আগি প্রতিকারী |; 

অথ মধ্য 
“নিজ হাতে নায়ক তাহার বেশ করে ।” 

আগুসরি নায়ক আসি লয়। যায় ঘরে ॥ 

পথশ্রাস্ত দেখি তাবে কুশল জিজ্ঞামে । 

ঘাম দূর করে তার চামর বাতাসে ॥৯ 

যথা রাগ-_ 

/ আদরে আগুসরি রাইক হৃদয়ে ধরি 
জানু উপরে পুন রাখি। 



৩১৬ রসকলবলী 

নিজ করক মলে চবণযুগ মোছই 
হেরইতে চির থির আখি ॥ 

সজনি, পিরীতি মুরতি অধিদেব।। 

জাকর দরশনে সব ছুখ ঘূরে গল 

অথ উক্ভতক-_ 

সোই আপনে করু সেবা ॥১০ 

ভূপ1লী 
পহিলহি জব ধনি মীলল পাশে । 

পন্থ ছরম ঘরম আসোআসে ॥ 

কি কহব এ সখি বমণীমসোহাগ। 

এছন হেরিয়ে নাগর অনুরাগ ॥ প্র ॥ 

আদর করি ধনি নৈঠায়ল পাশে । 

নিজ হাথে বীজন লেই করই বাতাসে ॥ 

জল দেই ধোয়ত সে! মুখ-ইন্দু । 

বসনে মুছাঁয়ল খাঁমক বিন্দু ॥ 
সরসচন্দন অঙ্গে আপনে মাখাই । 

নিপখি বদন কহুএ বলিহারি জাই ॥ 

কর্পুর তাশ্ব.ল বদনে ধরি পূর। 

গোপালদাস তহি হেরই দুর ॥ 

রতিশ্রাস্ত হঞ ধনি বড়ই কাতবু। 

--কাতরে- কহয়ে দেখ মোর কলেবর ॥ 

নিজ হাতে বেশভৃষ। করহ আমারে । 

কেশ ভূষণ শজ্জ। সাজহ তান্গলে॥ 

তথাহি গীতাবল্যাম্-_ 

“পত্রাবলীমিহ মম হৃদি গোৌরে। 

সথগমদবিন্দুভিবর্পয় শৌবে ॥ 

গ্যামলন্থন্দর বিবিধবিশেষম্ । 

বিরচয় বপুষি মমোজ্জবলবেশম ॥ 



অথ উল্লাপা_- 

অথ স্বাধীনভর্তৃকা ৩১৭ 

পিগ্ছমুকুটমপি পিছুনিকাশম্। 
বরমবতংসয় কুস্তলপাশম্ ॥ 

অত্র সনাতন শিল্পলবঙ্গম্। 

শ্রুতিমুগলে মম লম্তয় সঙ্গম ॥” 

ভূপালী 

আকুল চিকুর অলকাঁকুল সম্বরি। 
১২শিখিল না হয় সাধহ কবরী ১২ ॥ 

এ হবি রতিরসলুবধ রসাল। 

বিঘটিত বেশ বনাহ পুনআর ॥ 

কাঁজরে সাজহ লোঁচনভমবী | 

শ্রতি-অবতংনয় কিসলঅ চমবী ॥ 

পিনপয়োধর থির কর আপ। 

সবগমদ লেপহ নখ পদ চাপ॥ 

১*বিগলিত অন্গর লহ গোড়ে মোর ১5। 

৬পিথে পরাহ সিন্দর ফোর ১৭ ॥ 

মেটব জাবক পহু' পদ লেখ । 

গোবিন্দদাস দেখ উই পরতেক ॥ 

নিক্জ গর্বেবতে ধনি হইঞ] উল্লা । 

সথীগণে জানাএ সে সৌভাগ্য পরকাশ ॥ 

-*নিভতে১« নায়ক সঙ্গে জাঅ অন্য বন। 

অধীন হইআ। কান্ত অনুকুল মন ॥ 
জমনাঁর তীরে নব নীরস কু্ে। 

পুলকিত তরুবর কিশলঅ পুঞ্ঠে ॥ 

ঘথ। বাগ 

মাধব বিদগধ শ্রনাগর বায় । 

মনু মন উলমিত তহি পর ধাঅ। 



৩১৮ বসকল্পবজী 

আকুল নাগর চলল সোই ঠাম। 
পূরুল সুন্দরী মনমথ-কাম ॥ 
থনে বাহু ধবাধরি খনে করে কোব। 

কুগ্ত হেরি মাতল দুছু মন ভোর ॥ 
অবলাচবিত নাহি ভালে জান। 
গোপালদাস ১৬তহি'ক১৬ গুপ গান ॥ 

তথাহি পছ্যাবল্যাম্ 

“মকরীবিরচয় ভঙ্গ্য। বাধাকুচকললসমজ্জনব্যসনী । 

খজুমপি রেখা লুপ্ঠনববল ভবেশে! হবির্জয়তি |” 

অথ অচ্কুল।__ 
“অনুকুল ভবেৎ কাস্ত। সানুকুল। নিকথ্যতে |” 

নিজের সৌভাগ্যভাবে গর্ধেতে অধিক1। 

সর্বত্র সমান দেখি১-বাম্য রাধিকা" ॥ 

সকল জ্থেশ্বরী মধ্যে এক রাধিকা লই এ 

অন্য বনে গেল। কৃষ্ণ অচ্চকুল হুএঞগা ॥ 

তথাহি-_ 
"অনয়ারাধিতো। নৃনং ভগবান্ হবিবীশ্বরঃ | 

বাধায়ামেব কষ্ণন্ত প্রসিদ্ধা অন্ুকৃলত। ॥* 

কেদার 

১৮জথে ছথে১৮ রজিণা ব্রজকুলরমণী 

কামিনী কানন-মাহ । 

সবজন পরিহরি কুপ্ডে চলল হবি 
ভুজে ধরি বাইক বাহ ॥ 

সজনী অব হরি কোন বনে গেল। 

গুণবতী গুনহি” কান মন বাধল 

নাগর অনুকূল ভেল ॥ 

ঠামহি' ঠাম চরণচিহ হেরই 

করুলহি জাহ। (জাহ1) কোর । 



অথ স্বাধীনভর্তৃক। টব 

কুস্থম তোড়ি পুন বেশ বনাওল 
কুর্তি রলে হই ভোর ॥ 

কিশলয় সেজ ঠাঁম ঠাঁম হেরই 
ছুটল কত ফুল বাঁণ। 

দু পরিমলে কাননমাহ! মাহ 
গুঞরে মধুকর জান ॥ 

ধনি ধনি রমণী শিরোমণি স্থন্দরি 
আরাধল মনমথ দেব। 

গোঁপালদাস কছ প্রেমকো। কু 

তহু আরাধলি হবি দেব ॥ 

' কৃতাঁভিষেকা-__ 
“কুগ্তাধিরাঁজমহিষী মুখ্য! বুন্দাবনেশ্বরী ।” 

গোপী-যুথেশ্বরী মধ্যে বাধিক। প্রধান। 
সভার ১৯অধিক১৯ করে তাহার সন্মান ॥ 

বৃন্দাবনেশ্বরী করি রাইরে বসাইল। 

বত্বসিংহাঁসনে তাকে অভিষেক করিল ॥ 

সহচব্ীগণ মেলি করে উপচার । 

সুগন্ধি শীতল জল কনকতৃঙ্গার ॥ 

নিজ হাতে কৃষ্ণ তার অভিসেচ কৈল। 

গন্ধ চন্দন তৈল হরিদ্রা মাথাইল ॥ 

নান। বস্ত্র অভবণ আপনি পরান । 

কুঞ্ছে মহিষী নাম কহে পথী বিগ্যয়ান ॥ 

কুগ্চ সহরে লীলাঅ কমলাপতি বিহরে । 

কর সাধে গোপিক। বাজারে ॥ ইতি ! 

শ্রীশচীনন্দন প্রহু ঠাকুর আমার । 

পীতান্বরদাস কহে রসেব বিস্তার ॥ 
্  শ 

ইতি ্রীরসমঞ্জরীগ্রন্দে স্বাবীনভর্ত্বক1 বর্ণনা সমাপ্ত 



৩২৩ 

৯১ 

রসকল্পবলী 

রসমগ্ররী-ন্বাধীনভর্তৃকা 

পাঠাস্ত বত 

বি-ক, বি-খ পু'খির অতিরিস্ত ২ এ-ক-_নাহি বৈসে নায়কের কাছে 

এ ক-_অঙ্গ ৪ বি-গ-_নিজ অঙ্গ দেখি আপনে মুখে মানত 
রাইক অধিক যেন জান । 

গৃপা-এক, যুপা-করিহ ডর 

বি-ক, বি-গ, বি-ঘ হইতে গৃ-পা, মুপা-নাইকা। 

এ-ক-_ দশনক দংশন ভূষণ তুয়ারি। 

কাবাসন্তে।ষে ইহ! বণিয়াছে বিস্তারি 

এ-ক-_মধ্য! স্বাধীনভর্ভুকা যখন অভিসার করে । 

ইহার পর নুর, অতিরিক্ত পাঠ-_- 

বন্ধ দূরে আইলে ব৷ শ্রম পাই। 

ই করকমলে সেবি পদ ছুই ॥ 

তুমি হখ-বিমোচনী নয়ানেরি ভার । 

যে দিশে নেহঠুরি আখি সে দিগ আধিআর।॥ 

দিবানিশি বংণীতে সদাই করি গান। 

তুমি অনার জপমাল! তুমি হরিনাম ॥ 

গোলোক-ব্ভবহূণ সম্পদ ছাড়িয়। | 

নন্দের ঘরে ধেনু রাখি তোমার লাগিয়। ॥ 

আশি চৌরাশি কোশ ব্রজভ্কনের সামা । 

যত কিছু খেলা লীলা ভোমার মহিমা ॥ 

হাব পর মুর--অঃশরক্ক পাঠ 

হিমণ্ডেত শাতল নীরহি তাল 

নিশ্ত করে মুদ্ধত মুগ । 

অন্থুলে চিবুক ধরি বদনে ভাম্ব,ল পুরি 

পুছউ পম্থক দুখ 1 

নবীন নলিলাদলে মুর মুদু জীবই 

মরন ভামই কনি। 
গোনিন্দদ।ন ভণে রি 

রাউক অমিএা। সিনান ॥ 

বি-খ, বি-গ, এক কান্থকে 



২১ 

৯৭ 

এক- মন্ত্র: ১৬ 

অথ স্বাধীনভর্তুক1 ৩২১ 

গৃপাবি-গ, মুপা- 

সিথী বনাঅত বান্ধছু কবরী 

এ-ক--বিগলিহ কন্ধু বলয় গলে মোর 

গৃপা এক, মুপা- 

সিঁগে পিন্ধাঅবি নুপুর জোর 

এক-তহ' দুহকা ১৭ বি-গ--বাম। হয়ত রাধিক। 

এ-ক-_যুথেশ্বরী ১৯ গৃপাঁ আকা মুপা- উপরে 



অথ প্রোধষিতভর্ভৃকা 
“কুতশ্চিৎ কারণাৎ ঘস্তা। বিদূরস্থো ভবে পতিঃ। 
তদসঙ্গমছুংথার্ভী ভবেৎ প্রোধিতভর্তুক। ॥” 

সেই প্রোধিতভর্তুকা হয় তিন মত। 
ভাবী ভবন্ আর ১ভূতক্রিয়াযুত ১ ॥ 

এই তিন মত হএ বু মতভেদ । 

অষ্ট প্রকার সংজ্ঞ| ইহার বিভেদ ॥ 

ভাবী ভবন্ আর দিব্যোন্মাদ । 

দশ অবস্থ। হঅ দূতের সম্বাদ ॥ 

নিজ বিলাপ আর সখ্যুক্তিক] হয়। 

ভাবোল্লাস আদ্দি ভাব বহুত আছয় ॥ 

অথ ভাব-_ 

নাঅক বিদেশ জাব ক্ৃনিঞা সুন্দরী । 

সহচরী সঙ্গে নানা! বিলাপন করি ॥ 

'তগ। কবিশেখরস্য-_ 

কাক বিরস কতি লাগি । 

কিয়ে মোর করম অভাগী ॥ 

জব হাম গে পিআ পাস। 

ছণড়ল দীঘল নিলাস ॥ 

যব হাম পুছল বেরি বেরি । 

সঙ্জল নয়নে পছ হেরি ॥ 

যব হাম বহুল নেহাবি। 

লোচনে ঝবে অনিবারি ॥ 

তৈখনে যো করু চিতে । 

কো জায় পরতীতে ॥ 

তব ধনি বুঝলু ২নেহান্ি২। 
কঠিন পরাণ কুলনাবী ॥ 



অথ প্রোধবিতভর্তুকা ৩২৩ 

কবিশেখর পরমাণ। 

ন। জানএ পাপ পবাশ ॥ 

॥ শ্রীগান্ধীর ॥ 

কালি হাম কুঞ্জে কান ঘব ভেট। 

নিরমল বদন নঅন করু হেট ॥ 
মান ভরমে হাম হাসি সাধ। 

না জানিএ এছে পড়ব প্রমাদ ॥ 

এ সখি মোহে কহুত উপদেশ । 

জানলু কান্চ জাঅব পরদেস ॥ 

পুছইতে কহই গদ গদ বোল। 
ঢর ঢর লোচনে হেরি মুখ মোর ॥ 

নিবিড় আলিঙ্গনে বছ পুন ধন্ধ। 

দর দর হাদঅ শিথিল ভূুজবন্ধ ॥ 

চুস্বনে বদনে বদনে বহু মেলি । 

আনহি ভীতি বভভস-রসকেলি ॥ 

এতন" কপট টৈছে মনমহা! গোই । 

গোঁবিন্দদাস কহে মোহে হেরি বোই ॥ 

॥ ধানসী ॥ 

জাহা লাগি গুরু- গঞ্জনে মনরঞ্ুই 
দুরুজন কি নাহি ভেল। 

জাহ] লাগি কুলবতী বরত সমাপলু' 
লাজে ভিলাগ্চলি দেল ॥ 

সজনি, জানলু' কঠিন পরাণ। 

ব্রজপুর পরিহুবি জব জাফব 

শুনইতে নাহি বাহিবান ॥ 

যে! মঝু সরস পরস লালসে 
মণিময় মন্দির ছোরি । 

কণ্টক কেরে জাগি নিশি বাদর 

পস্থ নেহারই মোরি ॥ 



৩২৪ লকলবলজী 

জাহ। লাগি চলইতে চরণে বেঢ়ুল ফণি 

মণিমত্রীর করি জান। 

গোবিন্দদাস ভণ সোদ্দিন ঠকছন 

বিছুরল এই অন্থমান ॥ 

সজনি, ডাহিন নআন কেনে নাচে। 

খাইতে স্থইতে মুগ্ডি ৩পসোয়াস্থ না পাইলুঁৎ 

অকুশল হব জানি পাছে ॥ ঞ্॥ 

শয়নে স্বপনে আমি ভয় জেন বাসি গে। 

বিনি ছুখে চিন্তা উপজায়। 

পিয় সধীর কথা সহনে না জাঅ গে 
সু নাহি পাই নিজ গায়॥ 

নগর বাজারে সব কানাকানি *করে* গে। 

হবে ঘরে করে উতরোল। 

কাহারে পুছিলে কেহ উতব না দেয় গে! 

কেহ নাহি কহে সাচ। বোল ॥ 

আমারে ছাঁড়িআ পিআ' বিদেশ জাইব গে! 

এহি কথা বুবি অন্থমানে । 

গোপালদাপ কহে কহিতে লাগ এ ভয় 

কেব। জানি আইল বিমানে ॥ 

॥ কেদার ॥ 

[একদিন রথে মথুরা হইতে 

আইল তাহারে দেখি । 

সেই হইতে মন করে উচাটন 

সঘনে ঝুরএ আখি ॥ 

সখি, বিপদ দেখিতে কাছে। 

দখিন নয়ন করএ স্পন্দন 

ভূজকুচ ঘন নাচে ॥ 

কিবা অমঙ্গলে পড়িব গোকুলে 

ন। বুঝি ইহার কাজ্জ। 



অথ প্রোধিতভততৃক। ৬2৫ 

কেমন সাহসে আছে নন্দঘোষে 

সে এই গোকুল মাঝ ॥ 
জাঅ' জাঁউ ধন 

প্রাণ জাঅ জাউ মোর । 
বাধাদাসে কঅ এই বড় ভঙঅ 

পাছে (হই) শ্যামহার] ॥ 7৭ 

পতি গহজন 

হির্ত 

থ ভবন্বিরহ-- 

কষ গোকুল হইতে মথবা চলিলা । 

এই কথ! গোপীণব শ্রবণে সুনিল! ॥ 

বস্ত্র না সম্বরে কেহ কেশ নাহি বান্ধে। 

উপেক্ষা ন৷ করে সভে উচ্চস্বরে কান্দে ॥ 

জোগ জুগতি জত কবলহি' সজনী । 

সকল বিফল ভেল বিআকুল রমণী ॥ 
অক্রুরে গালি দেই কুবোল বলিঅ|। 

অন্থতাপ করে গোপী বিদরএ হিআ ॥ 

॥ সুই ॥ 
অটমিক জামিনীকাস্ত । 

বিফল ভেল মতিমস্ত ॥ 

ক[উদয়চল বরণারুণ। 

উয়ল দিনমণি দারুণ ॥] ক 

দেখ সখি পাপ অক্রব । 

হরি লই চলু মধুপুর ॥ 
দ্বিজকুল মঙ্গল উচ্চার। 
চলু সব গোপগোডার ॥ 

কোই নাহি কু এছে বাত। 

হরি জনি মধুপুর জাত ॥ 
ব্রজপতি ৬কম্পতিঙ চিতে। 

কোন করল বিপন্নীতে ॥ 



৩২৬ রসকল্পবল্লী 

তেঞ্চি কহি নিকরুণ ধাতা। 

গোবিন্দদাস ছুখগাথা ॥ 

+অথ দিব্যোক্মাদ__ 
মথুরাঁতে কৃষ্ণ হেথা গোপীগণ। 

নানাভাব উপজএ উন্মাদ-লক্ষণ ॥ 
"[ নান। প্রলাপ করে আপন বিস্মবে । 

কি বলিতে কিব। করে কেহে। বুঝিতে ন। পারে ॥ ]" 

॥ ধানসী ॥ 

পেখলু গোকুল বনতি বেয়াকুল 

গোপবরমণীগণ রোএ। 

ভিগল বনন লাগি রহল তন্থু 

তোহারি গঙন-পথ জোএ ॥ 

হরি হে দূর নগরে মঝু গেহ। 
জব তুহ আ'অলি সঙ্গে গোপ সব 

তব হাম গোকুলে থেহ ॥ 

তহি' এক রমণী থোড়ি বঅন ধনি 

চিত্রপুতলী সম ঠারি। 

জব লোচন পথ দুরে হি গেল রথ 
তবহি" পড়ল তন ঢারি॥ 

ঘেরল সকল সখীগপ চৌদিসে 

বো অত সখী অগেআন । 

কছে ঘনশ্তাঁম 'তবহি চলি আলু 

পুন কি ভেল নাহি জান॥ 

পু 

অথ ভূতবিরহ-_ 

নান! প্রলাপ করে করিএগ বিসরে। 

কি বলিতে কিবা করে বুবিতে না পারে ॥ 



অথ প্রোধিতভর্তৃক1 

॥ ধানসী ॥ 

মাধব কঠিন হৃদয় পরবাসি। 
তোহারি বিলাগিনী পেখলু' বি্বোগিনী 

অবহু পালটি গৃহে আসি ॥ ধু ॥ 
হিমকর হেববি অবশ তম্থ আনন 

বুহই করুণ পথ হেবি। 

নআ'ন কাঁজর লেই লেখই বিবুদ্তাদ 

করইতে তাসএ বেবি ॥ 

দখিন পবন বহে ৫কছে যুবতী সহ্ছে 

৮*কর করলি তছু অঙ্গ”। 

গেলি পরান আস দেই বাখত 

দশ নখে লেখই ভূজঙ্গ ॥ 

মীনকেতন ভয়ে শিব শিব কহয়ে 

ধরণী লোটাঅই গেহা। 

»করজ কমল লেই৯ কুচ শ্ীফল দেই 

শস্ভু পূজএ নিজ দেহ! ॥ 

পরভৃতক ভবে পায়ম লেই করে 

বায়স নিঙড়ে ছুকারে । 

ভনএ বিদ্যাপতি শিবসিংহ নরপতি 
বিরহিণা করে উপচাবে ॥ 

দশম দশ 

বিরহব্যাধি সমাধি নাঞি: পাঅই 

অন্খনে উচাটন ১*গেহ১*। 

১১ কাঞ্চন বরণ মলিন হেরই 

উজাগরে বঞ্চই দেহ ॥ 1১৯ 

মাধব, অতি খীন ভৈগেল বাধ? । 

১২ বিরহে আকুল কতহি উপজল 

জীবইতে সংশয় বাঁধা ॥ 1১২ 

৩২৭ 



৩২৮ বুসকল্পবল্লী 

খিতি যাহা হুতই ১»কতহি ১১ তচ্ লোটই 

খনে খনে ছিঅ উনমাদ। 

»*[ খনে মোহ লোহ ভই কাপই খনে খনে 
খনে তঙ্গু হঅ অবসাদ। 1১5 

এছে দশাদশ স্থনইতে সহচবি 

করই মরণ প্রতিকার । 

গোপালদাস চরণে ধরি সাধই 

তোহে কি ১জানাওব১৭ আর ॥ 

১০ 
অথ দূত সম্বাদ-- 

মথর। পন্থিক মুরারি গমনম্ । 

দ্বাবি ব্পভ কহবি (?) বচনম্ ॥ 

॥ ধানলী ॥ 

মধুকর পশ্থ বিনঅ করু তোঅ। 

মাধবে বিনতি জানাঅবি মোঅ॥ 

কালীদমন করি ঘুচাঅল তাপ। 

পুনরপি জমুন। ১২অনল হুতভাঁস১৬ ॥ 

১*কেসর বিস সম১" ভৈগেও ১শনারী১৮ । 

গরলে ভরল অঙ্গ অবধি দিন চারি ॥ 

দিনে দিনে জুবতী তন অবশেষ । 

গোপালদাস কহে দশম দশা পরবেশ ॥ 

তথ পদ্ঠাবল্যাম্-_ 
“গতো। যামে। গতোৌ যামৌ গতা যাম। গতং দিনম্। 
হু হস্ত কিং করিশ্তামি ন পশ্যামীহ টব মুখম্ ॥” 

॥ ধানসী ॥ 

গগনে গরজে ঘন ফুকরে মউব । 

একল! মন্দিরে হাম গোঁপিআণ মধুপুর ॥ 



অথ প্রোধিতভর্ভুক। 

'দ্ন নাহি জাঁঅ রজনী নাহি ভাঁয়। 

বরিখ রজনী ভেল নিশি ন] পৃহাঅ ॥ 
মরমহি জানএ মরম বেদন। 

জত দুঃখ ১৯দ্েহি১* মোরে দারুণ মদন ॥ 

কাহারে কহব সখি ২০কেব1 পাতি আঁ ২০। 

মীলল রতন পুন বিধি বাহুড়াঅ ॥ 

বিচ্যাপতি কহ স্থন বরনাবী । 

চিত ধৈরজ কর মিলব মুবাবি ॥ 

অথ সথ্যুক্তিকা_ 
॥ গান্ধার ॥ 

বিরহ আনলে জদদি দেহ উপেখবি 

২১খোয়াইবি২১ আপন পরাণ। 

তুয়া৷ ২২অন্কচর পব কোহি ন। জিয়ব২২ 

সবহু করবি সমাধান ॥ 

সুন্দরি মাধব আঅবি গেহ। 

তোই। দশ অব সে। জব স্থনইব 

্ তব কি ধরব সোই দেহ ॥ 

আপনক হাতে রমণীকুল ঘাতবি 

হানবি শ্তামর চন্দ্র। 

জগতভরি বিপুল কলঙ্ক তুআ ঘোষব 

২৩দোোষব কল্মষবন্ধ ॥২ 

সজল কমলফুলে ২*কমলাপতি পৃজহ*« 

আবাধহু মনমথদেব। 

গ্রোপালদাস আসত পরব 

বাধামাধব লেব ॥ 

ভা 

অথ ভাবোল্লাস্ 

তথাহি পদ্যাঁবল্যাম-_ 
প্ষহুনাথ ভবস্তমাগতং কথয়িস্স্তি কদ! সদালয়ঃ। 

যুগপৎ পরিতঃ প্রসারিত বিকশত্তিরদনেন্ুমগুলৈঃ॥” 



৩৩৩ বসকল্পবলী 

॥ ধানপী মঙ্গল ॥ 

জব হরি আয়ব গোকুল পুর । 
২৫ঘরে ঘরে নগরে বাঁজব জয়তৃর২* ॥ 

বসাবেশে ২*ধাওয়ব২৬ বমণীক *"ঠাট২৭ । 

চৌদ্দিকে পসারব ২৮চান্দকি২৮ হাট ॥ 
মঙ্গল কলস করব কুচভার। 

আলিপন। দেয়বি ২৯মোতিকা২৯ হার « 

সহকার পলব ৩০কঞ্জুক** দেব। 

মাধবে সেবি মনোবরথ সেব ॥ 

স্ধৃপদীপ নিবেদয় অধর কর আগেন১। 
লোচন নীর করব অভিষেকে ॥ 

আলিঙ্গন *২দেয়বি২ পিয়া কর আগে। 

ভনহি বিগ্যাপতি ইহ বস ভাগে ॥ 

॥ ভাট্যালি বাগ ॥ 

২*! চিকুর ০স্কুরিছেত* বসন খসিছে 

পুলক **যৌবনত৪ ভার । 
বাম অঙ্গ আখি সঘনে নাচিছে 

নাঁচিছে হিয়ার হার ॥ 

সঙ্জনি, মাধব মিলব মোয়। 

০৫স্ব শুভক্ষণ পায়ল এখন ০ 

- স্বব্ধপে কহলে তোয় ॥ প্র ॥ 

দেখি সপন চাকরুচন্দন 

গিরির উপবে বসি । 

০৬ [ মালতির মালা দধির ভাল 

মাধব মিলব আনি ॥ 1৩৬ 

প্রভাত সময়ে কাক *"'কলবরবষ্* 

আহার বাটিয়া খায় । 

বন্ধু আসিবাঁর নাম করিলে 

শস্লড়িয়। বসয় তায়তত ॥ 



১১ 

১৭. 

১৩ 

১৫ 

১৭ 

৮ 

অথ প্রোধিতভর্তৃকা 

হাথের বাসন খসিয়। পড়িছে 
দেবতা মাথার ফুল। 

গোপালদাস কহে সব সুলক্ষণ 

বিধি ভেল অনুকূল ॥৩৯ 

৩৩১ 

অভিসারিকাদি রব আট আট করি। 

চৌধাট্ট প্রকার কৈল গ্রন্থ রসমঞ্জরী ! 
গছ্য পদ্য সঙ্গীত ইহার প্রমাণে । 

অবোধ ন। বুঝে ইহ বমিক সে জানে ॥ 

শ্রীশচীনন্দন প্রভু ঠাকুর আমার । 

পীতান্বরদাস কহে রসের বিস্তার ॥ 

বলকল্পবলিগ্রন্থে জে অবশিষ্ট ছিল । 

তাহা বিবরিএগ ইহু। বর্ণন! করিল ॥ 

ইতি প্রীরসমঞ্জরী সমাপ্ত। ৷ 

রূসমঞ্জরী-প্রোধষিতভর্তুকা 

পাঠাস্তর 

এ-ক-ভুতক্রয়া যত ২ বি-খ বিচার ৩ এক--আশোঅন্থ পা 

এ-ক-_শুনি ৫ এ-ক-_নাই ৫ক-মন্তাত্র অতিরিক্ত ৬ গৃপাঁএ-ক৮যু কম্পিতি 
বি-গ; বি-ক-র অতিরিক্ত ৮ এ-ক--করে কমলিনী তছ়ু অঙ 

এ-ক--কর কমলহি ১০ এ-ক-_দেহে 

এ-ক--কাঞ্চন বরণ মলিন নয়নে ঝরএ পারি 

উাগরে বঞ্চএ গেহে । 

গৃপা-এ-ক : মুপাঁ-বিরহে বেআকুল তাহে তনু খীন ভেল 

তহি কত উপজল বাধ।। 

এ-ক-_ক্ষেপেহি ১৪ এ-ক-খেনে খেনে যোহন লোই ধনি কাপত 

ক্ষেণে ক্ষেণে বহু পরমাদ । 

গৃ-পাবি-খ + যুপাঁ _জাঅবি ১৬ এ-ক--জনল সংতাপ 

এ-ক-__অব সব বিখ ১৮ এ ক-ছুই ১৯ এ-ক-_দিল 

এ-ক--কে না পাতি জায় ২১ গৃঁপা--এ-ক * মুপা- খোঅবি 



৩৩৭ 

৬ 

৪ 

৬ 

১৬ 

৩৪ 

৩৬ 

৩৭ 

৩৪ 

রসকল্পবন্ধী 

গৃপা-_এক + মুপা-সথি কোই নাজীয়বি ২৩--এ ক--দোবব সকল জনবৃদ 

এ-ক--কলাবতি পূজই ২৫ গৃঁপাঁ-এ-ক + যুপা-ঘরে ঘরে বাজাঅব জয় জয় তুর 

গৃপাঁএ-ক + মুপাঁআজব ২৭ গৃ-পাএ-ক। মুপাবাট ২৮ রমণিক 

গীমক (এ-ক) ৩, এ-ক--গৃ-পা+ মুপা--চুচুক 

ধূপদীপ নিবেদি আরাধিব আগে ৩২ এক_দেওব ৩৩ মু.পাঁ-পরিছে 

মুপাঁ মোহর ৩৫ মুপা_সখি অব সুলখন এখন পাইলু 

মূপা-মালতীর মালা হিয়া পর শোভএ 

মাধব মিলল আসি। 

মুপাঁ-_কলাকলি ৩৮ মুপা_-উড়ি বৈসে আন ঠায় 

এই সমগ্র অংশটি এ-খ পু'থির পাঠ, ইহার পর মূলের অতিরিক্ত পাঠ-_ 

পিঅ সখী প্রীত বচনামৃত স্থনইতে 

ভাঙ্গল মনে রথ ভঙ্গ | 

বিদগ মাধব মন্দিরে আব 

নাণ বিপদ ভেল ভঙ্গ । 

সজনি সব দুরদিন দুরে গেল। 

জাকর দরসনে মব দুখ নিরসই 

সে! পিঅ অনুকূল ভে।ল ॥ 

সখি মহা পুন পুন পুছইতে সুন্দরি 

ন! কহ মধুরিম বাণী । 

কিএ আঅব হরি কিএ তুআ চাতুরী 
মাথ পরসি কহ বাণী ॥ 

উলকিত মঝু হিআ আজু আজব পিআ! 

দৈব কহুল শুভ বাণী। 

শুভ লুচক জত নিজ অঙ্গে বেকত 

অতএ নিশ্চয় করি মানি । 

সজনি, সবহু বিপদ দুরে গেল। 

সখ সম্পদ জত সভে ভেল অনুগত 

সে পিআ অনুকূল ভেল। 

সব তমু পুলকিত পুছ্ইতে সুন্দরি 

রাইক অমিঞা সিনান। 

মাধন ঘোষ কহ হৃদয় জুড়াঅব 

তনু ভেল গদ গদ মান॥ 



পরিশিগ 
॥ তিনে তা ॥ 

লুঠই ধবুণি ধবি সাক । 
শ্বাস-বিছিন হেবি সহচবি জা ॥ 

সুন্ছলি কে পাপ । 

ইহু পন ০ক1 গতি তবে সেজান ॥ 

এ হরি ০পেখলু সো সুখ চাই । 
বিনহি পরশে তুক্সা ন জীবই ন্বাই ॥ 
তেহু কেহ জপযে দেব-দিঠি জানি । 

কেহ নবগ্রহ পুজ্ে জোতিখ আনি ॥ 

কেহ নাস। ধনি শ্বাস বিচালি । 

বিবহু-বিঘন কেহ লই ন! পাবি ॥ 

শেষ-দশ! ঘব সো সব জান । 

কহই গোপাল কি হই পরিণাম ॥ ১৮০ ॥ 

ধীব্রামধ্যা খণ্ডিত! 

ছল করিব বালি কতয়ে পবলাপলি 

তোহারবি বচন পবরমাণ। 

চাবি পহব্প বাতি জাগিয়া পোহায়লু 

আন্সলি বাঁতিত-বিহান ॥ 

মাধব আজি বড় দেয়লি ছুখ । 

আগে ইহ আবতি ন। বুবিক্ষ। অব ততোহে 

€হরি পাযসলু বড় আখ ॥ 

ভালহি সিন্দুর কাজবে পুবল 
বদনহি দশনক বেখ। 

হেলইতে তোঁহে লাজ মোহে €হোাক্সত 

যাঁবক-বাাগ পবরুত্েক ॥ 

কমলিন্িন পাই সন্স-বসে ভুললি 

ন। বুঝলি মালতি-গন্ধ ॥ 



বসকল্পবজী 

কহই গোপাল দাস নাহি সমুঝলি 
কী ফুলে কিয়ে মকরন্দ ॥ ৩৯৫ ॥ 

শরৎকালীয় মহারাস 

॥ কেদার ॥ 

যুথে যুথে বঙ্গিণি বরজ-বর-কামিনি 
যাঁমিনি কানন মাহ । 

সব জন পরিহরি কুঞ্চে চলল হরি 

করে ধরি বাইক বাহ।॥ 

সজনি, অব হবি কোন কানন মাহা গেল । 

গুণবতী গুণহি মনহি মন বান্ধল 

নাগর অনুকুল ভেল ॥ প্র ॥ 

ঠামহি ঠাম চবণচিহ্নু হেবই 

বাই করল যাহা কোর । 

কুম্থম তোড়ি বহু বেশ বনায়ল 

ক্ৃরুত-বভমে ভেল ভোর ॥ 

কিশলয়-শেজ ঠামহি ঠাম হেরই 

ট,টল কত ফুলমাল। 

হুহু অঙ্গ-পরিমলে কানন বাসল 
পরে মধুকর-জাল ॥ 

ধনি ধনি রমণি শিরোমণি স্থন্দরি 

আবাধল মনম্থ দেব । 

গোপালদাস কহ ও সহচরি পহ 

বাধামাধব লেব ॥ ১২৬১ ॥ 

প্রার্থন৷ 

॥ ধানশী।॥ 

হরি হরি আমার এমন কবে হবে। 
বিষয়-দারুণ-বিষজ-জগ্তাল ছুটিবে ॥ 



পরিশিষ্ট রনী 

দারাহ্থখ ভোগে মুঞ্ি হইব বিরকত। 

শরণ লইব শুক বেষ্ণব ভাগবত ॥ 

করঙগ কোথলি হাতে গলার কাঁথ। দিয়। 

মাধুকুরী মাগি খাঁব ব্রজবাঁসী হৈয় ॥ 
নংসার-ন্থখের মুখে আনল জালিয়। 
থুথু কবিয়া কবে যাইব ছাড়িয়। ॥ 

জাতিকুল-অভিমান সকল ছাঁড়িব। 
গোপালদাসের আশ কত দিবসে ফলিব । ৩০৫৪ 

* রামগেপ।ল দামের গোপালদাস ভনিতায় অনেকগুলি পদ পাওয়া গিয়াছে, বৈষ্বদানের 

পদকল্পতরুতে ইহার কয়েকটি পদ ধৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে আমরা ভাহার চারিটি পদ উদ্ধৃত করিয়। 

দিলাম । 
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অকিঞ্চন পণ্তিত-_-২০৯ 
অকৈতব--ছলনাহীন, ১৫৮ 
অক্রুর-বৃন্দাবন হইতে শ্রীরুঞ্ণচ ও বলরামকে লইয়। আসিবার জন্ত মথুরা 

হইতে অক্রুর কংস কর্তক প্রেরিত হুইয়াঁছিলেন, ১২১ 
অকপুজা- _ু্যপৃজা, ১৭১ 
অগাঁধা__[ অথৈ ] তলশৃন্য, ১১৪ 
অগোরল- আগুলিল, ২২৮ 
অগ্নিপুত্র-_কৃর্ণপুরাণে ইহার নামমাত্র পাওয়। যায়। ভক্ভিরসামৃতসিন্ধুতে 

আছে যে, অগ্নিপুত্রগণ স্্রীত্ব প্রাপ্ত হুইয়। দ্বাপরযুগে শ্রীকুষ্ণকে পতিরূপে 
লাভ করিয়াছিলেন, ২৩২ 

অগ্রন্বীপ-_-১৯৮ 
অতয়ে-_অতএব, ৮৩ 
অছৈতপ্রভূ--১৩৫৫ শকে জন্ম, পিতা কুবেরপপ্ডিত, মাঁত! নাভাদেবী $ ছুই 

পত্রী সীতা ও শ্রী। অচ্যুতানন্দ সীতাদেবীর গে জন্মগ্রহণ করেন। 
শ্রীহট হইতে ইহার পূর্বপুরুষের] শীস্তিপুরে স্থায়িভাবে বসবাস আরম্ভ 
করেন। ১৪৮* শকে ১২৫ বৎসর বয়সে ইনি অপ্রকট হন। ১৪০৭ শকে 
৫২ বৎসর বয়নে ইনি শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মকালে তাহার বাসভূমিতে উপস্থিত 
ছিলেন, ১ 

অজ্ঞাত 

(পদকত্তীর নাম )--১০০, ১০১১ ১০৭১ ১১২, ১১৩, ১১৪-১১৫) ১১৯-১২১, 
১২৬, ১২৭১ ১৩৩১ ১৫৯ (ম), ১৬২ (ম), ১৬৩ (ম), ১৭০ (ম) 

অনিবার- _অনিবাধ্য, ২২৭ 
অনিষিখ- চক্ষর পলক নাই এমন দৃষ্টি, অর্থাৎ স্থিরদৃষ্ট 
অভিরাম--২১৪ 
অমর---৩, ৬, ৭১ ২৮, ৪৩, ১৫৭, ১৬০ 

অমুয়। মূলুক-_প্রাচীন নাম আম্মুয়। মূলুক, বর্তমান নীম অন্বিক! কাঁলনা, ১৯৮ 
অকুণিম--অরুণবর্ণবিশিষ্ট, ২৮২ 
অলক-চুর্ণ কুস্তল, ১৫৫ 
অব--এখন, ২২৫ 

অবগাই--অবগাহন করিয়া, ১৫৬ 
অবভাস- দীপ্তি 
অবহিথা--ভাব গোপন, ৪৪ 
অবহি'--এখনই, ২৭৫ 

২২ 



৩৩৮ রসকল্পবন্পী 

অষ্টগিদ্ধি-_যোগের অষ্ট এই্বরধ্-_অণিমা, মহিমা, গরিমা, লিমা, ব্যাপ্তি, 
প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব, ১৮৬, ১৮৮ 

আউলাঁইল--খপিয়। পড়িল ( কেশ ), ২১৯, ১১২ 
আকাইহাট--গ্রামের নাম, ২১৩ 
আকুল-_-১২৪ 

আগহি-আগেতে, 
আগুয়ান-_-অগ্রসর, ১২৮ 
আনহি'--অন্য, ২৩৩ 

আদ্ধিআর-_-অন্ধকাঁর, ১২৬ 
আত্ডি-_কাঁতরতী, ১৪৭, ১৪৮ 

আশোৌআশি-আশ্বাম দাও, ২৮৮ 

উই-_-অবতীর্ণ বা অন্তমিত হইল, ২৮২ 
উচাটন-ব্যাকুল, ১২৫ 
উছলল-_উপচিয়া উঠিল, ১২৫ 
উজোরল-_উজ্জ্বল করিল, ২৮৮ 
উজ্জ্বলনীলমণি--৮-১১১ ১৭-১৯, ২১-২৩) ২৫) ২৯, ৩৫-৪০) ৪২-৪৫, ৫১-৫৫; 

৫৭, ৫৯১ ৬০, ৮১১ ১৪৪১ ১৩৬, ১৪৬১ ১৪৭) ১৮৭ 
উদয়াদিত্য ( নুপতি )--১০০ 
উদ্বেগ--ভয়মিশ্রিত ভাবনা, ১২৫ ও 
উদ্ধারণ (দত্ত )--১৪৩ শকে সপ্তগ্রামে জন্ম, পিতা-শ্রীকর দত্ত, মাতা 

ভদ্রাবতী, নিতাঃনন্দের পরম ভক্ত, ১৮৮ 
উচ্ছমতি--অন্গমতি, ২৩৩ 
উপচস্ক-_ভীত, ৫২ 
উপাধি--বংশ, জাতি ও শিক্ষার ছার] নামের পরিচায়ক শব, গর্বা, ১৫৪ 
উয়ল-_উদ্দিত হইল, ২২৫ 

উন--কম, ৭৯ 

একচাকা-_নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মস্থান, ২০* 
একর্বরপুর- গ্রাম, ২৮ 
একপরিয়।--একাঁকী, ৫৯ 
এড়ি--অতিক্রম করিয়া, 

কথি--কোঁথায়। ১২১ 



নির্ঘণ্ট ৩৩৯ 

কণ্টকনগর ( কাটোয়। )_-বদ্ধমান জেলা, মহাগ্রতৃর মন্দির, শ্রীমধুনাপিতের 
সমাধি, শ্রীচৈতন্যের কেশমুণ্ডনের স্থান, শ্রীগদাঁধর দাঁস-প্রতিষ্ঠিত মহাপ্রভুর 
বিগ্রহ, বিশ্বদ্ণাস ও সখীর আখড়। প্রভৃতি দর্শনীয় স্থান, ২০০ 

কবরী--১২০ 
কবিরঞ্জন ঠাকুর--৮৫, ১১৫, ১১৯, ১৬৩, ২৬৮, ৩০৮ 
কবিশেখর ঠাকুর---৮৪, ১২১ 
কবোছ--[ কবহই ৮ কহবহ' |] কহিব, ১২৪ 
কানাই--২০৬ 
কালি-_-কালি নাগ, ১২৪ 
কালিন্দি--যমুন! নদী, ১২৪ 
কাব্যপ্র কাশ---৪ ৫ 

কাব্যণস্তোষ--২৬৯ 

কাচলি-_বক্ষঃস্থলের আবরণ) ১৫৬ 
কাতি--[ সং কান্তি ] শোভা, ১২৬ 
কুপ্ধ-_লতানিমিত গৃহ, ২৭৬ 
কুম।বহু্র গ্রাম ( হালিসহর )-_ শ্রাঈশ্বরপুরী, শ্রনিবাস পণ্ডিতের শ্রীপাঁট 
কুলিয়। পাহাড়পুর-_বংশীবদন ঠাকুর এখানে শ্রীগৌবাঙ্গ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠ। করেন, 

প্রেমদান ব1 পুরুযোত্তম দাসের পাটও এখানে ছিল, ১৯৮ 
কুলিশ- ইজ্দ্ের বজ, ১১৬ 
কুষ্ণকিস্কর--২০৯ 
রুষ্দাস---১৭৪, ১৯৮ 

কষ্দাস ঠাঁকুর-__২১৩ 
কুষ্ণকর্ণাম্বত- বিন্বমঙ্গলকৃত গ্রন্থ, ১৫৯, ১৬৯ 
কৃঞ্ণমঙ্গল--২ৎ 

কষ্ণরাম ঠাঁকুর--শ্রীরলিকানন্দ প্রভুর শিষ্য, ১৯৮ 
কেতুগ্রাম_ বর্ধমান, ফুল্পরার পাঠ আছে, ১৭৫ 
কেশব রায়-_৯৬ 
কেশি-দৈত্যরাজ কংসের মল, ১৫২ 
টৈতব-_কুটিলতা, ৫৯ 
কৌটিল্য-_বক্রতা, ৫৭ 

খড়দহ-_১৯৯ 

গদাধর পণ্ডিত__-১৪০৮ শকে জন্ম, পিতা-_প্রীমাধব মিশ্র, মাঁতা-শ্রীরত্বা- 

দেবী। মহাপ্রতুর চিরমঙ্গী, নীলাচলে তাঁহাকে ভাগবত পাঠ করিয়। 

শুনাইতেন। ১৮৯ 
গণোদেশদীপিকা_ ২৩; ২৮ 
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গরুয়া-_[ গুরু ৮ হি” গরু, গরুয়া-_ভারি ] ব্রজ, ২৩৮ 
গহি--[ সং গভীর ১ পা! গহীর 7, গভীর, ২৩৬ 
গাগরি--কলসী, ১৫৭ 
গাহক-_গ্রাহক, ১১৬ 
গিরিগোবর্ধন--১১২ 
গিরিধর--১৩৫ 
গিত্রিধর চক্রবর্তী-_-৯৬ 
গীতগোবিন্দ--৮১ ৬৪১ ১০৪) ১১৩, ১১৮১ ১৪৫১ ১৫২১) ২৭৫; ২৮৬১ ২৮৭(র), 

৩০৯(র), ৩১০(র) 

গীতাবলী--১৭২, ১৭* ১৬৯, ২৬৬(র)১ ২৭৫(র), ৩১৫(র), ৩১৬(র), ৩১৮(র) 
গীমক- গ্রীবার, ১১৫ 
গোপালদাস---৬৪, ৮৮১-৯১ ১১৮১ ১৪৩, ১৫২৪ ১৫৬-৫৮১ ২৯৩১ ৩৯৪,১০৬) ৩০০,- 

২১-৩১-৭১১১ ১৪ 

গোপাল দ্বার্দশ---৪ 
গোপালবিজয়--১৬২ 
গোবিন্দ আচাধ্য ঠাকুর--১৫৬ 
গোবিন্দ ঘোঁষ--সন্ন্যাসীর পক্ষে সঞ্চয় করা নিষেধ, শ্রীগোবিন্দ ঘোষ হরিতকী 

সঞ্চয় করিলে শ্রীচৈতন্তপ্দেব ইহাকে ত্যাগ করেন, কাটোয়ার তিন ক্রোশ 
দক্ষিণে অগ্রদ্ধীপ নাঁমক স্থানে শ্রীগোগীনাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়। পুত্রবৎ 
সেব! করেন। রাজ কষ্ণচন্দ্র এই বিগ্রহের মন্দির প্রতিষ্ঠ! করিয়! দেন, 
৯৯৮ 

গোবিন্দ চত্রবর্ভণ--১৫১ 
গোবিন্দদান কবিরাজ--৮৭, ৯০, ৯১, ৯৮) ১০৬১ ১১১১ ১১৬) ১১৮১ ১২০, ২৬৪ 

২২৫১ ২৬০) ২৬৬-৮১ ২৭০১ ২৭৬-৯; ২৮৪-৫ ২৮৭-৮, ২৯২, ৩০১১ ৩০৩-৭ 
গোবিন্দলীলাম্ৃত-_৪৪১ ১৭, 
গৌরগতি দাস--২০৯ 

ঘটক ঠাঁকুর--৯৬ 
ঘন-_২৭৫ 
ঘনশ্তাম--৭০ 
ঘোরাঘাট-_-২১৩ 

চক-_ গ্রামের সমহি, ২০১ 
চক্রপাণি মজুমদার- শ্রীরঘুনন্দনের শিষ্য, ভ্রাতার নাম মহানন্দ, দুই ভাই 

নীলাচলে মহাপ্রভুর সহিত দেখ! করিয়াছিলেন, ২৪৭ 
চণ্তীদাস--৯৯ 
চন্দ্রশেখর--২০৮ 



চন্দ্রহাস-_-১৯৩ 
চাতরা--হুগলী জেলা, শ্রীরাম্পপুরের অতি নিকটে। প্রীকাশীশ্বরের শ্রীপাট, 

নিতাই গৌর, শ্রীরাধাকষণ ও কু্যদেবের মন্দির আঁছে। ১৯৪ 
চিকুর--কেশ, ১২* 
চিয়াইল- জাগাইল, ৬২ 
চিরপীব সেন--ভাগীরথীর তীরে কুমারনগরে জন্স, পরে দামোদর পণ্ডিতের 

কন্। সুনন্দাকে বিবাহ করিয়া শ্রীথণ্ডে বসবা করেন। স্ুপ্রনিদ্ধ রামচন্দ্র 
কবিরাজ ও গোবিন্দদাঁস তাহার পুত্র, ১৯৮ 

চুর_-গুড়া ২৩৩ 
চৈতন্তচরিতামুত--৭, ২২৯ 

চৌকী-_-চমকিত ২২৬ 

ছি'গ্িঞ1--ছি'ড়িয়।, ৬৩ 
ছিরি-শ্রী 

জগদীশ আচার্ধ্য-_শ্ীনিবাস আচার্য্য পত্রী শ্রীঈশ্বরীদেবীর শিশ্ঠু। 
জগন্নাথ দাস-_-২০০১ ২০১ 
জগন্নাথবল্পভ নাটক-_-৭৩ 
জগমাহ--জগতমধ্যে 
জঘন--২৭৫ 

জতহি--ঘযতই, ২৮৩ 
জনানন্দ--২০৭ 
জনী--েন না, ২২৫ 
জন্গ-_সঘৃশঃ ১১৮ 

জয়তুর--বিজয় ছুন্দুতি, ১৫৯ 
জয়রামদাস-_্রনিবান আঁচার্যের পুত্র গতিগোবিন্দের শিশ্ক, শ্রীপাট- 

দোনারুদ্দি গ্রাম, ৯৬ 
জরি-_-[ জলিয়৷ ১ জলি (ল-র) ] দগ্ধ হুইয়1, ২৩৪ 
জঙসরাজ খান--২৭১ 
জ্ঞানদাস--১২৮, ১৫১ 

জীউ--[ জীব ১ ] জীবন, ২৩৮ 
জৈছন-_ঘেমন 

বটি--] সং ঝটিতি ] তাড়াতাড়ি 

॥ ঠাকুর বংশী--১৫৫ 
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ডন্বর--পুঞ, আড়ন্বর, ২২৫ ৃ 
ডম্ফষ-_বাদ্যন্ত্রবিশেষ, খণ্রনীর ন্যায় আনদ্ধ যন্ত্র, ২৭৭ 
ডারসী--ফেলিতেছ, ১৩৩ 

তরাসে-[ সংত্রাম 1] ভয়েতে, ৫২ 

তহি'--তথাক় 
তথি-_[ তথি, ততি ] তথায়, ১১৬ 
তত্-_তথাপিঃ ৬২ 
তোড়লি- খুলিলি ১৫৬, ২৭৮ 
তোঁরল- মল্লপতোরল--পদের অলঙ্কারবিশেষ) ২৭৮ 
তকিপুর-_বর্ঘমান কাটোয়ার নিকটব্তী বেলগ্রামের কাছে, ২০৭ 
তোহে--তোমাকে, ১২৬ 

ত্রিবলী-_-উদরের মাঝে লঙ্বিত রোমশ রেখা, ৫৩ 

দ্রশাওই--দেখায়, ২২৭ 
দানকেলিকৌমুদী--১৬৯ 
দিশর--দিক প্রদর্শক, ২২৭ 
দোগাছিয়া--নদীয়া জেল।, ছিজ বলরামদাস ঠাকুরের শ্রীপাঁট, পা 

ধবলিম-_[ ধবলিম১৮ ] শুভ্রতা, ১১৫ 
ধাধপে -আবেখ, মত্ত, ১১৫ 

নওপাঁড়ী--২০০ 
নব কবিশেখর-_-২৩৩ 
নবদ্ধীপ-_শ্রীচৈতন্তের জন্মভূমি, ২০১ 
নবোঢা--নব পরিণীতা, ৫২ 
নয়নানন্দ কবিরাজ--২২২ 
নরছাবে-_ ছার অন্য 
নরহুরি (দাস )--১৯৮ 
নরহরি সরকার--১৪*১ শকাবে জন্ম, পিত। নারায়ণাস, মাত] শ্রাগোয়া- 

দেবী। জ্যোষ্ট ভ্রাতা! মুকুন্দের পুত্রের নাম রঘুনন্দন ঠাকুর । জাতিতে 
বৈদ্য, বাড়ী শ্রীথণ্ড, ২*৫ 

নরোভম ঠাকুর-_ ১৬৩ 
নান্দিমুখী- বৃদ্ধ গোপী, ১৯৩ 
নায়রি--[ নাগরী ১ ] ১২৬ 
নিকুপ্গ--লতাগুহ, ২৭৬ 
নিচোল- ঘাঘরা, ১১৫ 
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নিত্যানন্দ--১ 
নিধুবন-_রতিবিলাস, ১৫০ 
নিরমঞ্িব-_মুছিয়। ফেলিব, অথব। নিরমগ্তন করিব, ২৮৫ 
নিরসল--নীরস হইল, ২৩৮ 
নিসান-_চিহ্ন (ফাঁসী ), ১১২ 
নীকষয়ে-_বহির্গত হয়, ২৩৯ 
নীকর-_-উৎস, ধারা, ১২৪ 
নীবী--কটিবন্ধন, ৪২ 
নীরবন্ধ-__[ সং নির্বন্ধ ] ব্যবস্থা, ২৪০ 
নুনিংহ ঠেতন্যদাস--শ্রীজাহ্ুবী দেবীর সহিত খেতুরীর উৎসবে গমন করেন, 

তথায় তিনি ভক্তগণকে মাল্যচন্দন প্রদান করেন। ২০১ 
নীলাচল--উতৎকল প্রদেশে পুরী নামক স্থানের পর্বরবতবিশেষের নাম, উহার 

উপর শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির প্রতিষ্টিত। ২০১ 

পদাবলী-_-২৭৭(র), ৩০৫(র), ৩*৮(র), ৩০৮(র), ৩২৯(র) 

পটাঞ্চল-_-বঙ্ের প্রাস্তভাঁগ, ১৪৬ 
পল্পপুবাণ--২০, ১৫০, ২৫১ 
পরবন্ধ__[ সং প্রবন্ধ ] অনুষ্ঠান, ২৪০ 
পরবেশলে। প্রবেশ করিলাম, ৫৮ 
পরিষন্ক-_খট.1, ১৪৬ 
পলক্ষণ_( হি পলকৃন] ) চক্ষুর পলক, ১৪৮ 
পসাহন-_[ সং প্রসাধন ] সাজান, ১১৫ 
পহিরাহালী--পরিধান করিল, ২২৫ 
পছিল-_[ হিৎ পহুলা, মৈ* পহিল ] প্রথম, ৯০ 
পছিলবি--৫৫ 
পাখাউল--প্রক্ষালিত করিল, ২৭৭ 
পামরি__পাপিষ্ঠ, ২৪০ 
পাসরল-_বিস্থত হইল, ১৪২ 
পাতর-_[ প্রাস্তর ] মাঠ, ১১৭ 

পিছর--[ সং পিচ্ছল ] গড়ানে, ১১৭ 
পীতান্বর--২৮২ 
পুথুলি-_পুত্তলী, ১১৮ 
পুরুযোত্তমদাস-_পিতা সদ্দাশিব কবিরাজ, শ্রানিত্যানন্দের শিয্প, বৈষণব-বন্দনা 

রচয়িত। দৈবকীনন্দমন ইহার শিল্ত । যশোহরের বৌধখানায় ও নদীয়ার 

ডজনঘাটে ইহার বংশধরদের বাসস্থান | ৭০ 

পুরুষোত্মদেব--৭৬ 
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পোখবিয়া--২১২ | 
পৌর্ণমাসী-_বুন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, ১৯৩ 
প্রকট--প্রকাশ, ২৯১ ১৫৪ 
প্রপা-_জলছত্র বা নির্বর, ১১২ 
প্রভাতীর্ঘ__কাধিয়াবাড়ের সমুদ্র উপকূলে । পৌরাণিক কাহিনী এইরূপ 

যে, চন্দ্র দক্ষের অন্যান্ত কনা! অপেক্ষা রোহিণীর প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্ব 
দেখান এবং প্রজাপতি দক্ষকর্তৃুক অভিশপ্ত হন। পরে চন্দ্রের অন্থনয়ে 
দক্ষ এইরূপ আদেশ করেন যে, এই বিশিষ্ট তীর্থে চন্দ্র সান করিলে তিনি 
তাহার পূর্বেকার “প্রভা” লাভ করিবেন। এই হেতু এই তীর্থের নাম 
প্রভাঁস । ১৫০ 

প্রোহিলি--হেয়ালী, ১৫৮ 

ফন্দ--ফাদ, ১২৮ 

ফাগুদোল--১৫৫ 
ফোর-_[ সং ক্ষুট ৯ ম্ফোটন ১৯ ফোড় ] ছিত্র, ২৩৮ 

ভই-_হুই, ১৪৬ 

ভক্তিরসামৃতসিম্ধু--৩, ৭, ১১, ২১ ২২ 
ভক্তিসারসমুচ্চয়--২০৮ 
ভরতমুনি--৬, ৭, ১১১, ১১৯ 

ভরতি-_ পূর্ণ, ১১৭ 
ভরু-_-ভরা, ২২৭ 
ভাঙ-_ভঙ্গী, ২৩৫ 
ভাগবত--২২, ২৪, ২৫১ ৩৯, ১২৩, ১৪৮১ ১০, ১৫৮ 

ভাগবতলন্দ্ত-_-১৫* 

ভাগবতাম্ৃত--১৩৭ 

ভাশ্চগ্রাম- বর্ধমান জেলায়, ৪ 
ভোট-_-৭৩ 

ভূপতি মিংহ--১৫২ 
ভূবনেশ্বর-_-উৎকলে 
তৈগলি--হুইয়। গেল । 

মদনরায়---২১ ৬, ২১২ 
মধুনদন---২০৯ 

মুক্তীচরিত--৪১, ১৫" 
মহাজন--প্রচলিত বৈষব ধর্মের অনুলরণ করিয়! যাহার পদাবলী রচনা 

করিয়াছিলেন । ৯৭ 
মহানন্দ--২১২ 
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যাদব মিংহ---১৯৯ 
যাদবেন্্র--৭০ 
যিহো- যিনি, ২২৩ 

রঘুনন্দন ঠাকুর-_মুকুন্দদাসের পুত্র, শ্রীথগুবাসী, ১৭৫ 
রড়ারড়ি-__তাড়াতাড়ি, ১২১ 
রতিকাম্ত--২২৮ 
রৃতিপতিদাস--১০৫ 
বভপায়-_সম্ভোগ, ৬১ 
রভমই-_সম্ভোগহেতু, ১১৫ 
রসকদন্ব--২৭১ (র) 
রসতন্ত্র_-২২৪ 
রপমগ্তরী--৫৩১ ৬২, ১৪৬ 
রসিয়া__-রসজ্ঞ, ১২৮ 
রাজত--দীপ্তি পাইতেছিল, ২৭৬ 

রাঢ়দেশ_ বঙ্গের ষে অংশের উত্তরে গঙ্গা, দক্ষিণে উড়িস্তা, পূর্বের ভাগীরথী এবং 
পশ্চিমে দারকেশ্বর । অধুন] বাংলার ধে অংশ গঙ্গার পশ্চিমে অবস্থিত। 
প্রাচীন নাম হু্ষ, প্রাক্, বৌদ্ধযুগে রাঁচ, বর্তমান রাঢ়। ১৯৮ 

বাধাকৃষ্ণদাস-_-৯৬ 
বাধাপ্রেমাম্ৃত-_-১৬৭৯ 

রাঁমকেলি--২০০ 
রামানন্দ বন্থ--কুলীন গ্রামবামী পদকর্ত|। মহাপ্রভু রামানন্দ ও সত্যরাজ-এর 

ভক্তিতে বিশেষ তুষ্ট হন । ১৯৩ 
বামদাস ঠাকুর-_-১৯৯ 
রামেশ্বর ভট্টাচাধ-_-৯৬ 
রায় ঠাকুর-_-১৭ 
বপ গোহামী--২৯ 
রোখ-_-২৩২ 

ললপে--লকলক করে, ১৫৬ 
ললিতমাধব---৭২ 

লুবুধ-_লুদ্ধ, ১২১ 
লোচনানন্দ ঠাকুর--১** 
লোটন-_[ ছি' লৌটন উলটান ] চুল পাকাইয়া ব! ফিরাইয়৷ বাঁধা, ১৫৬ 
লোকানন্দ আচারধ্য--শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের শিশু, ভক্তিলারসমুচ্চয় 

ও ভক্তিচন্দ্রিকাপটল--এই ছুই গ্রন্থের প্রণেতা, ২০৮ 
“লোর--অশ্রু, ২৩৬ 
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বন্ধ বক্র 2 বঙ্ক ] ২৭৮ 

বক্রেশ্বর পণ্ডিত--মহা প্রভুর প্রিয়ভূত্য, ইনি দেবানন্দ পপ্ডিতকে অনুগ্রহ করিলে 
তবে মহাপ্রভূ তাহাকে কপ। করেন । ১৮৭ 

বদরী-_কুল ( ফল ) বিশেষ, ৫৪ 
বাসএ-_লাগে, ১৫৫ 

বনমালি--বিভিন্ন বনফুলের মাল! ধিনি পরিয়! থাকেন অর্থাৎ শরীক । ১১৫ 
বনমালি কবিরাঁজ-_শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের শাখা, জন্বস্থান, ঘোরাঘাট, ১৯০, 

১৯১১ ২১৩ 

বনাহ-_বানাঁও, ১২১ 
বররঙ্গিণী-শ্রেষ্ঠা রঙ্গময়ী, কলানিপুণণ, ১১৭ 
বরিখএ--বরিষয়ে, 
বলরাম_-শ্রীকষ্ণের জ্যোষ্টভ্রাতা, ১ 
বললভপুর--জেল] হুগলী, শ্রীরামপুরের নিকটে । শ্রীরুদ্র পণ্ডিতের শ্রীপাট ও 

তাঁহার সেবিত শ্ররাধাবল্লভজীউ বিগ্রহের মন্দির দ্রষ্টব্য । ১৯৯ 
ংশী ঠাকুর-_১৫৫১ ১৫৭ 

বংশীবদন-_১৯৮ 
বোদখানা-_যশোহর জেলা, মহাপ্রন্ভু পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ করিবার সময় এখানে 

আসিয়াছিলেন। ২০০ 
বামতা-বিমুখতা, ১৪৮ 
বাট-_[ সং বত | পথ, ১২০ 
বাস্থদেব-_অগ্রদ্ধীপ ভু”, ১৯৮ 
বাহড়ায়--প্রতাযাবর্তন করে, ১৪৬, ২৩৬ 

বিঘটিত-_বিপর্য্যস্ত, ১২১, ২৮২ 
বিছুরাই-_বিস্মরণ, ২৩৯ 
বিতথা--এলোমেলো। ভাব, ১২৬ 
বিথারল-_-বিস্তারিত, ২৮৩ 
বিদদ্ধ-_-বসিক, ১৪৭ 
বিদগ্ধমাধব--২৭, ৬১, ৭২১ ৭৩, ৭৫১ ৮৯১ ১৫৪, 
বিষ্ভানগর--বিজয়নগরের প্রাচীন নাম, বায় রামানন্দের সময় ইহা কর্ণাট- 

দেশের রাজধানী ছিল। গোদাবরীর পশ্চিমতীবে গোষ্পদ তীর্থে মহা প্রভুর 
সহিত বায় রামানন্দের সাক্ষাৎ হয়। ২০১ 

বিছ্যাপতি--৮১১ ৯২, ৯৮, ১২৩, ১২৮১ ১৪৮১ ১৫১১ ১৫৫১ ২৫৬) ২৫৮১ ২৬১, 
২৬২১ ৩৩৭৯) ৩১ ৫-১৯ 

বিধুস্তদ-_রাহু, ১২৭ 
বিনোদঠাঁকুর--২১৪ 
বিভবল--[€€ বিহ্বল ] বিভ্রান্ত, ১২০ 



নির্ঘণ্ট ৩৪৭ 

বিলসব--বিলাস করিব, ২৭৬ 
বিবমজল--১০৩ 
বিশরিল- ভূলিয়। গেল, ২৮৭ 
বুন্দাবন--১৯৭ 

বেনাপোল--যশোহর, বনগ্রামের পরেই বেনাপোল । শ্রীহরিদাঁস ঠাকুর এই 
স্থলে নাম জপ করিতেন। বাশচন্দ্র খান হীরা নামী বারবনিতাকে দিয়া 
ইহাঁকে ভষ্ট করিতে আসে, পরে হবিদাঁল তাঁহাকে কপ। করেন । ২০০ 

বুন্দাবন দাস--২০০ 
বৃহত্বামনপুরাণ---১৯ 
বেরি বেরি-_হি* শষ, বার বার, ১২১, ২৭৮ ২৭২ 
বৈগ্যখণ্ড-_বর্দমান জেলা, শ্রীথণ্ড নামে পরিচিত, নরহরি ঠাকুর, মুকুন্দ ঠাকুর, 

রঘুনন্দন, চিরপ্রীব, স্থলৌচন, দামোদর, রামচন্দ্র, গোবিন্দ কবিরাজ, 
বলরাম দাস, রূতিকাস্ত, রাঁমগোপাঁল, পীতান্বর, শচীনন্দন, জগদানন্দ 
প্রভৃতি এই স্থলের অধিবাপী ছিলেন । ১৯৮ 

ব্রহ্ম বৈবর্তপুরাণ---১৫০ 

শচীনন্দন-_রাঁমগোপালের পুত্র টিরনিা গুরুদেব, ২৬৫ 
শাখি- সাক্ষ্য, ২৩৩ 
শাস্তিপুর-_জেল! নদীয়া, শ্রীঅছৈত প্রভূর প্রপিতামহ শ্রীনরসিংহ মিশর ১২৯১ 

শকে শীস্তিপুরে আপিয়! বসবাস সরু করেন । দর্শনীয় স্থান ঃ অছৈত প্রভুর 
শ্রীপাট, জলেশ্বর মন্দির, শ্রীশ্তামঠাদ মন্দির, পঞ্চরত্ু মন্দির, ্রীকালাটাদ 
মন্দির, শ্রীগোকুলচাঁদ মন্দির প্রভৃতি । ১৯৭ 

লোকানন্দ আচাধ্য--২৮ 
শিবানন্দ চক্রবর্তী--১৬৫, ১৭২, ১৯০ 
শ্রীনিকেতন দাস-_২১২ 

, শেখর ঠাকুর--৮৪ 
স্পা 

সগরহ'--সমস্তই, ২৩০ 

সঙ্গীতদাযোদর--৩৪, ৩৭, ৪১, ৫৬, ৬০১ ৬১১ ৭৩, ৭৮) ৯২১ ১১১১ ১১৪ 

সঙ্গীতশেখর--৩০৫ (র) 
সত্যরাজ-_কুলীনগ্রামবাপী, হবিদাঁস ঠাকুরের কৃপাপাত্র, পুরীর রথখাত্রায় 

মহাপ্রক ইহাকে পট্টডোরীর যজমাঁন হইতে আদেশ করেন, ১৯৩ 
সপ্$শতী---১৪৬ 
সমরী- সম্বর্ণ, ম্মরণ করিয়া, ১২০ 
সম্পৃট-ক্ষুত্র পেটরা, ১৫৭, ২৮৯ 

সরকার ঠাকুর--১১২ 
সরণা--পথ, ১২০ 



৩৪৮ রমকল্পবলী 

সাহিত্যনর্পণ--৪০, ১৩২ | 
দিতকারি--[ সং শীতকার ] ১৫৫ 
দিতাসার-_মিছরীর সারাংশ, ৪৬ 
সিম্ধমে'--২২৬ 
ঈীথি--সীমস্ত, ১২০ 

সগড়--স্থগঠিত, ১৫২ 
সোআত্ত-_ সুস্থতা ১১ 
স্থর্ডাঙ্গ--২০০ 
স্থলতানপুর-_-২৪* 

হুলোচন কবিরাজ-_ইহার প্রীধণ্ডে প্রীপাট ছিল, প্রীচৈতন্তশাধা, ২৭৫ 
সথলোচন-”২৭৫১ ২১৪ 

স্ববন্ধান--হুন্দর ভঙ্গী। ৬২ 
স্ববর্ণরেখা" নদীর নাঁম। 
হ্রধ্যদাস--গোপালভট্রের শিখা, বৃন্দাবনে শ্রীরাধাবল্লভজীর সেবায়েত ছিলেন, 

২০৪ সি, 

সেইজ-_-শধ্যা, ২৭৬ ৯. 
সোণাকান্ট।-_-২০১ চে 
মোপলু-_[ ব্রজ সমপল ] সমর্পণ করিলাম, ্ 

ুজীরাকা, ৫৯ সোল্ু্*-[ স (সহিত ) +উল্ত ] পরিহাস 

হ্রিভক্তিকল্পলতিকা--৯৮ 
হংসদূত-_১২৩, ১৩৫ ১৪৯ 
হিন্দোলা--[ নং হিন্দোল ] দোলা, ১৫৫ 
বদয়চৈতন্যদাম-_ শ্রীবা ণীনাথের পুত্র, শ্রীশ্ামানন্দ প্রভুর দীক্ষাগ্ডরু। কালনায় 

শ্রগৌরনিত্যাননদের বিগ্রহ সেবাকারী। ১৯৮ 








